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Bank dobrych pomysłów
dla Śląska i Zagłębia
T

akiej burzy mózgów na temat transformacji energetycznej województwa śląskiego jeszcze nie było. Na zaproszenie europosłów Ryszarda Legutko i Izabeli Kloc
z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w konferencji Śląski Ład wzięli udział: premier Mateusz Morawiecki,
unijna komisarz Kadri Simson, ministrowie, parlamentarzyści, prezesi spółek energetycznych oraz eksperci. Za wirtualnym stołem narodziły się realne pomysły. Wśród nich jest
propozycja utworzenia think tanku, który stworzyłby zaplecze eksperckie oraz informacyjne dla procesów modernizacyjnych naszego regionu.
Polityka klimatyczna jest najdroższym i najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem w historii Unii Europejskiej. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans
często podkreśla, że Zielony Ład powiedzie się wszędzie albo
nigdzie. Oznacza to, że los flagowego okrętu Brukseli zależy
głównie od Polski, która ma największe, obiektywne i niezawinione trudności z transformacją energetyczną. Z kolei na
naszym, krajowym gruncie sukces polityki klimatycznej zależy w zasadzie tylko od jednego czynnika: czy z tym wyzwaniem poradzi sobie Śląsk? Świadomość, że nasz region jest
kluczem do sukcesu bądź porażki europejskiego Green Dealu, nie powinna nas przytłaczać, ale potrzebny jest precyzyjny plan działania. Jak przejść od słów do czynów po części
odpowiedziała konferencja Śląski Ład.
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EUROPOSEŁ

Prof. Ryszard

Legutko

Filozof, publicysta
i polityk, profesor zwyczajny
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 2009 r. poseł do
Parlamentu Europejskiego,
współprzewodniczący grupy
Europejskich Konserwatystów
i Reformatorów.
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Trzeba łamać
stereotypy
T

ransformacja energetyczno-gospodarcza budzi na Śląsku wiele
nadziei, ale także obaw. Górnictwo oraz związane z nim branże
wciąż są największym pracodawcą w regionie. Zapewniają nie
tylko miejsca pracy, ale także generują transfery kapitałowe na poziomie regionalnym i lokalnym. Górnictwo zostawia rocznie śląskim samorządom około 3 mld zł, a na lokalnych rynkach kupuje usługi oraz
sprzęt za ponad miliard złotych. Jest to wciąż najważniejszy filar rozwoju dla wielu miejscowości województwa śląskiego.
Jeśli transformacja energetyczna ma być sprawiedliwa i zrównoważona, Ślązacy muszą wiedzieć, że nie stracą na likwidacji górnictwa.
Na razie się na to nie zanosi. Kwoty zapowiadane w ramach unijnych
środków na transformację energetyczną nie równoważą olbrzymich
kosztów likwidacji górnictwa - zarówno społecznych jak i gospodarczych. Trzeba też pamiętać, że branża węglowa to na Śląsku nie tylko
pieniądze, ale także etos i symbol regionalnej tożsamości. Górnicy zajmują ważne miejsce w śląskim kodzie kulturowo-historycznym.
Transformacja energetyczna województwa śląskiego musi daleko
wykraczać poza wymiar technologiczno-ekonomiczny. Potrzebna jest
zmiana świadomościowa na poziomie regionu i poszczególnych społeczności lokalnych. Debaty, jak Śląski Ład muszą pomóc w przełamaniu pewnych stereotypów, a zwłaszcza obaw, że modernizacja energetyczna pozbawi Śląsk regionalnej tożsamości.
Ryszard Legutko
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premier

Mateusz

MORAWIECKI

Menedżer, bankowiec i polityk.
Od 2017 roku prezes Rady
Ministrów. Przewodniczący
Komitetu Sterującego
Programu dla Śląska.
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Nie ma
polskiej gospodarki
bez Śląska

S

prawiedliwa transformacja to taka, która dokonuje
głębokich przekształceń w przemyśle, gospodarce,
inwestycjach, finansach, ale z drugiej strony pozwala
ludziom się do nich zaadoptować. I stąd będziemy
konsekwentnie walczyć o Górny Śląsk. W ramach unijnego
finansowania do Polski trafi 250 mld zł na transformację
energetyczną. Ogromna część tych środków jest
dedykowana Górnemu Śląskowi i Zagłębiu.
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50 mld zł
w Programie dla
Śląska przeznaczono
na konkretne projekty
infrastrukturalne.

Ś

ląsk przejdzie zasadniczą
zmianę, która będzie rewolucją nie tylko technologiczną,
ale jednocześnie moralną. Na pewno nie zostaną odstawieni na bok
pracownicy, prawa pracownicze
i polskie rodziny. To jest nasz znak
firmowy, podstawowy aksjomat
i wartość, od której na pewno nie
odejdziemy. Chcemy, aby procesy zmian zachodziły z uwzględnieniem czynnika społecznego i to jest
warunek sine qua non wielu zadań,
które wiążą się również z polityką
klimatyczną Unii Europejskiej.

Chcemy zmienić nasz
miks energetyczny aby był bardziej czysty.
Chcemy też, aby ciężka praca pod ziemią była
uzupełniana przez lżejszą pracę i aby kolejne pokolenia mieszkańców Śląska nie musiały pracować
w tak ciężkich warunkach jak pracują górnicy. I dlatego wierzę, że Śląsk może stać się hubem technologicznym. Wyraz tego daliśmy ostatnio, kiedy to
na Śląsku postanowiliśmy ulokować fabrykę samochodów elektrycznych. To rodzącą się nowa technologia, którą chcemy rozwijać z naszymi partnerami z całego świata. Aby ta zmiana mogła się odbyć
w sposób możliwie korzystny i jak najmniej kłopotliwy dla mieszkańców Śląska musi jej towarzyszyć
duży zastrzyk pieniędzy. Jestem tutaj w podwójnej
roli. Jako premier patrzę na Śląsk jak na wielkie centrum przemysłowe. Jako przewodniczący komitetu
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sterującego Programu dla Śląska
patrzę z perspektywy wewnętrznej i widzę ogromny potencjał nie
tylko techniczny, technologiczny, ale także ten, o którym mówił
prof. Legutko. Chodzi o etos pracy i wiarę, że w sprzężeniu zwrotnym między dobrami natury a
rozwojem przemysłowym i ciężką
pracą człowieka, można wypracować optymalne rozwiązania dla
całego regionu. W Program dla
Śląska zainwestowaliśmy ponad
50 mld zł z czego znaczna część
została już przeznaczona na bardzo konkretne projekty infrastrukturalne, technologiczne, związane
z ochroną środowiska, zdrowiem,
czystym powietrzem.

Chcę pokazać to co
już zrobiliśmy, żeby
ugruntować naszą
wiarygodność.

250 mld zł

otrzyma Polska
w ramach unijnego
budżetu na transformację
energetyczną. Znaczna
część tych środków
trafi do województwa
śląskiego.

Żyjemy w czasach pandemii, ogromnej obawy
o przyszłość. Na Śląsku jeszcze kilka miesięcy temu
istniała realna groźba utraty ponad 300 tys. miejsc
pracy. Aby tak się nie stało natychmiast uruchomiliśmy gigantyczne środki. Na sam Śląsk z tarczy finansowej przekazaliśmy 7,2 mld zł, a z tarczy antykryzysowej ponad 20 mld zł. To około jedna siódma
wszystkich zasobów budżetu państwa polskiego,
przeznaczonych na ratowanie miejsc pracy. Zareagowaliśmy natychmiast wiedząc, że w przemysłowym
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Dzięki działaniom
rządu w czasie kryzysu
pandemicznego
w województwie śląskim
uratowano

300 000

sercu Polski koronawirus może
uderzyć ze śmiertelnym skutkiem zagrażając nie tylko zdrowiu i życiu mieszkańców, ale także
miejscom pracy. Niech ta wiarygodność świadczy też o naszych
zamiarach i planach na przyszłość.

Chcemy by Śląsk
był nadal perłą
polskiej gospodarki.

Przy czym największym skarbem są ludzie, którzy w sposób
ogromnie pracowity przekształcają dobra tej ziemi w usługi, produkty, dobra, stanowiące ważną
część naszej gospodarki narodowej. Aby tak się stało potrzebne
są duże zmiany także od strony
finansowej. Rezultaty ostatniego
szczytu Rady Europejskiej napawają mnie optymizmem, ponieważ w długiej, nocnej dyskusji udało
nam się przekonać naszych partnerów co do wyjątkowej sytuacji Śląska i polskiego systemu energetycznego.
Jakie mamy konkrety? Po pierwsze Program dla
Śląska i już wydane pieniądze. Po drugie tarcza finansowa i antykryzysowa. Po trzecie zapisy, które oznaczają, że do Polski trafi z Unii Europejskiej około 250 mld zł
na transformację energetyczną z czego ogromna
część jest dedykowana Górnemu Śląskowi i Zagłębiu.
Sprawiedliwa transformacja to taka, która dokonuje głębokich przekształceń w przemyśle, gospodarce,
inwestycjach, finansach, ale z drugiej strony pozwala

miejsc pracy.
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ludziom się do nich zaadoptować.
I stąd będziemy konsekwentnie
walczyć o Górny Śląsk wykorzystując wszystkie zasoby tej ziemi, ale
także wspierając środkami z budżetu centralnego, co już się dzieje od pięciu lat. Z punktu widzenia polityki klimatycznej proszę
mi pozwolić na pewną refleksję
ogólną dotyczącą całej Rzeczpospolitej. Otóż wydajemy dziś między 50 a 70 mld zł na rosyjski gaz,
na arabską ropę, generalnie na na
import energii.

Chciałbym żeby
te pieniądze zostawały
tutaj, w Polsce
i na Śląsku.

W ramach walki ze
skutkami gospodarczymi
koronawirusa
na Śląsk trafiło

7,2 mld zł
20 mld zł
z tarczy finansowej

Aby tak się stało to w obliczu
i w ramach polityki klimatycznej
Unii Europejskiej musi się odnaleźć również Polska. Oprócz tych
wielkich środków finansowych
musimy także dokonywać zmian
strukturalnych, o których była mowa w porozumieniu dla przemysłu wydobywczego podpisanym
w fazie wstępnej kilka miesięcy temu. Ja podtrzymuję wolę realizacji tych zapisów. Będziemy w Komisji
Europejskiej przekonywać, że to jest najlepsza i sprawiedliwa droga do pokojowego przekształcenia Śląska oraz polskiego systemu wydobywczego i energetycznego w najbliższych 25 latach.
Mateusz Morawiecki

z tarczy antykryzysowej.
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KOMISARZ

Kadri

Simson

Estońska polityk, działaczka
partyjna i samorządowa.
Od 2019 członek Komisji
Europejskiej komisarz ds. Energii.
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Kopalnie to nie tylko
gospodarka
i technologie
D

ziękuję grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów za zorganizowanie tej konferencji. EKR angażuje się
bardzo mocno w kwestie polityki klimatycznej pamiętając o interesach wszystkich regionów. Zdajemy sobie sprawę, że
transformacja energetyczna dla niektórych regionów może stwarzać większe problemy. Jeśli chodzi o Górny Śląsk jest to olbrzymie wyzwanie.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że górnictwo i cała
jego otoczka to jest ważna część Waszego kulturowego dziedzictwa. Dla Górnego Śląska transformacja energetyczna nie oznacza
wyłącznie transformacji technologicznej. Musimy przede wszystkim zrozumieć jak działać.
Transformacja technologiczna to nie jest tylko hasło, w które
wierzymy w Komisji Europejskiej. To jest pewnego rodzaju kierunkowskaz, który pozwoli nam być jak najbliżej faktycznych spraw.
W tej chwili zwiększyliśmy wielopoziomowy dialog między różnymi beneficjentami i interesariuszami. Jednocześnie staramy
15

się pomagać wszystkim, wsłuchując się w głosy burmistrzów, sołtysów, prezydentów, wszystkich władz samorządowych. Trzeba sprawić, aby
nasze inicjatywy zostały faktycznie dostosowane
do ich potrzeb.
W tej chwili inaugurujemy kolejny tego typu
program. Mam na myśli inicjatywę dla regionów,
która będzie oparta na projektach. Musimy też
pamiętać, że wszystkie regiony muszą być traktowane równo, mimo iż ich wyzwania są całkowicie odmienne. Przede wszystkim musimy pamiętać, aby każdemu regionowi dać szansę na
wymianę informacji i doświadczeń.

Górny Śląsk stał się jednym
z pierwszych regionów, który
na pierwszym spotkaniu naszej
inicjatywy przedstawił
już konkretne plany.
Nasza rola wspierająca nie ogranicza się tylko do tego typu działań. Ona przekłada się na
konkretne finansowanie, oczywiście w tych
ramach, które nam są dane i możliwe. Wierzę,
że będą one realizowane z sukcesami i przełożą się na poprawę sytuacji w regionach, gdzie
wyzwania są najpoważniejsze. Zdajemy sobie
sprawę, że Unia Europejska jest bardzo istotnym źródłem finansowania, które napędza tę
transformację energetyczną. Trzeba pamiętać o celach klimatycznych, z którymi borykać się będą nie tylko obecne, ale też przyszłe pokolenia Europejczyków. Musimy mieć
na uwadze, jakimi funduszami dysponujemy. To są bardzo konkretne pieniądze. Ponad
16

67 mld euro plus fundusze
towarzyszące. Chodzi o to,
żeby te formy wsparcia były
ukierunkowane na konkretne projekty i regiony.

Fundusz
Sprawiedliwej
Transformacji jest
jednym z takich
instrumentów.

1,8 bln euro
budżet Unii Europejskiej
na lata 2021-2027

770 mld zł

W tym wypadku mówimy
o dofinansowaniu na poziomie
3,5 mld euro dla konkretnych
części Górnego Śląska. Ta kwota może być znacząco wyższa.
Zdajemy sobie sprawę z tego,
(po przeliczeniu)
iż to nie wystarczy, ale trzeba
pamiętać, że Polska może korzystać z innych funduszy, które wspierają inne innowacyjne
projekty np. związane z ograniczaniem niskiej emisji. Do tej pory Polska była
jednym z największych beneficjentów tych właśnie funduszy. Osiągnięcie celów unijnej polityki klimatycznej, czyli osignięcie tzw. neutralności
klimatycznej jest niezmiernie ambitnym celem,
z którym mierzyć się będzie obecne jak i przyszłe pokolenie. Stoimy przed długą drogą, ale
w Komisji Europejskiej wierzymy, że jesteśmy
w stanie wspierać Polskę jeśli chodzi o wsparcie
techniczne, merytoryczne, tak aby pomóc wam
tę drogę w odpowiedni sposób przejść.
Kadri Simson

przypadnie Polsce.
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minister

Michał

Kurtyka

Menedżer, ekonomista,
urzędnik państwowy, doktor
nauk ekonomicznych. Minister
Klimatu, a po restrukturyzacji
rządu w 2020 r. minister
Klimatu i Środowiska.
18

Pieniądze trzeba
zamienić
na konkretne plany

P

ragnę przypomnieć, że właśnie w Katowicach,
w czasie szczytu klimatycznego pojawiła
się szerzej idea sprawiedliwej transformacji.
Ona będzie miała sens, jeśli będzie przekładała
się na podnoszenie jakości życia Polaków. W ciągu
najbliższych lat będziemy musieli zagospodarować
dwa, a może nawet trzy razy więcej środków niż
dotychczas. To dotyczy szczególnie Śląska, który
ma ogromny potencjał. To właśnie na barkach tego
przemysłowego regionu leży najlepsze wykorzystanie
tych środków.
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Podczas światowego szczytu klimatycznego COP 24 w Katowicach, światowi
liderzy podpisali się pod polską deklaracją o sprawiedliwej transformacji.

N

asza dyskusja dobrze wpisuje się w ideę sprawiedliwej transformacji, która jest absolutnie centralnym elementem polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jak wspomniał premier Mateusz Morawiecki
słowa przekładają się już na konkrety. Przypomnijmy, że
idea sprawiedliwej transformacji pojawiła się dwa lata
temu na Śląsku, podczas katowickiego szczytu klimatycznego COP 24. Pierwszego dnia obrad odbył się szczyt
liderów państw, które podpisały się pod ideą sprawiedliwej transformacji.
Od tego czasu premier Mateusz Morawiecki i ja osobiście w obszarze mi przydzielonym, to znaczy energetyce,
a następnie klimatowi i środowisku, bardzo konsekwentnie podkreślamy, że musimy patrzeć na transformację
oczami różnych grup społecznych i zwykłych ludzi. Tylko
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Na transformację
musimy patrzeć oczami
różnych grup społecznych
i zwykłych ludzi.

wtedy będzie miała ona sens, jeśli
przełoży się na podniesienie jakości życia Polaków: rodzin, pracowników i różnych grup społecznych.
Widzimy jak ta konsekwencja
i stanowczość, jeśli chodzi o podkreślanie znaczenia sprawiedliwej
transformacji, stopniowo znajdują coraz większe zrozumienie u naszych
partnerów w tej kwestii.
Przekłada się to również na konkretne środki i inicjatywy. Wśród
nich warto wymienić Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Platformę Wsparcia Regionów Górniczych oraz działania na rzecz przemysłów
energochłonnych. Pozwala to myśleć o transformacji w sposób płynny
i sprawiedliwy. Wszystko po to, aby nie doprowadzać do sytuacji, której doświadczyliśmy w Polsce w połowie lat 90. ubiegłego wieku, kiedy
21

w gwałtowny sposób zostało przerwane funkcjonowanie pewnych systemów gospodarczych. Z tym doświadczeniem i dziedzictwem wchodzimy do dyskusji z naszymi partnerami unijnymi, ale również globalnymi.
Koncepcja sprawiedliwej transformacji zakorzeniła się na trwale w rozumieniu polityki klimatycznej we wszystkich państwach świata i to jest
ogromny wpływ Polski i naszego, często bolesnego doświadczenia historycznego.

Jeśli mówimy o sprawiedliwej
transformacji w wymiarze praktycznym,
to stała się ona jednym z trzech głównych
filarów polskiej polityki energetycznej.
Zbudowanie nowego, zeroemisyjnego systemu energetycznego jest
ogromną szansą na nowe, wysokopłatne miejsca pracy, na modernizację polskiej energetyki i stworzenie innowacyjnych nisz przemysłowych.
To doskonała perspektywa dla wielkich, ale także małych podmiotów z zastrzeżeniem, że warunkiem powodzenia są działania na rzecz sprawiedliwej transformacji. Jeśli policzymy środki, o których mówiła Komisarz Kadri Simson, to mamy aż 60 mld zł tylko w tym komponencie sprawiedliwej
transformacji, który będzie nakierowany na kluczowe regiony dotknięte zmianami. W sprawiedliwą transformację
wpisuje się jeszcze szersza perspektywa,
o której mówił premier Mateusz Morawiecki. To efekt ciężkiej pracy podczas szczytu w Brukseli, z którego
wróciliśmy z zapewnieniem, że
ponad 250 mld zł zostanie skierowane na transformację energetyczną i klimatyczną w naszym kraju. To ogromna szansa,
ale musimy ją aktywnie wykoŚląska Izera pozwoli Polsce znaleźć
rzystać.
Dysponowanie środkami to się wśród liderów nowoczesnego
przemysłu motoryzacyjnego.
dopiero pierwszy krok, wywal22

czony ogromną i skuteczną pracą na forum unijnym. To dobry początek.
Teraz ten sukces musimy ukonkretnić planami, działaniami i celami, które sobie postawimy.

Dlatego tak ważna jest rola dialogu
między rządem, samorządem
i interesariuszami tego procesu.
Mówiąc krótko - te środki muszą zostać bardzo dobrze zainwestowane. Stoimy przed bezprecedensowym wyzwaniem w ciągu najbliższych lat.
Z jednej strony mamy unijną perspektywę na lata 2021-2027, a z drugiej
krajowy plan odbudowy. Te środki nakładają się na siebie powodując, że
w ciągu najbliższych lat będziemy musieli zagospodarować dwa, a nawet
trzy razy więcej pieniędzy, niż w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej. Dotyczy to szczególnie takiego regionu jak Śląsk z jego przemysłowym, industrialnym potencjałem, z ogromnym dziedzictwem, fantastycznie rozwiniętym sektorem edukacyjnym, technologicznym, start upami, politechnikami, instytutami naukowymi. Na barkach tego wyjątkowego regionu leży jak najlepsze wykorzystanie środków. Nie możemy teraz
doprowadzić do tego, aby fundusze zostały niewłaściwie wykorzystane.
Niedawno uczestniczyłem w inauguracji fabryki samochodów elektrycznych Izera w Jaworznie. Mówimy o inwestycji, która stworzy trzy tysiące nowych miejsc pracy i wygeneruje kolejnych 12 tysięcy u podwykonawców. Ta fabryka stanie się impulsem do rozwoju regionalnego. Cieszy mnie, że to właśnie Śląsk będzie miejscem, które pozwoli Polsce zaistnieć na motoryzacyjnej mapie świata, ponieważ przemysł samochodowy jest bardzo silnym impulsem
modernizacyjnym dla gospodarki. Biorąc pod uwagę pozycję Śląska jesteśmy
w bardzo dobrej sytuacji, ale możemy
pójść jeszcze krok dalej tworząc polską
wartość dodaną idącą naprzeciw światowym trendom technologicznym.
Michał Kurtyka
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wiceminister

Artur

Soboń

Polityk, urzędnik
i samorządowiec, poseł
na Sejm VIII i IX kadencji.
Sekretarz stanu
w Ministerstwie Aktywów
Państwowych.
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Transformacja musi być
uzgodniona społecznie

Ze

stroną społeczną rozmawiamy już
od września, kiedy podpisaliśmy
porozumienie prowadzące do umowy
społecznej, obejmującej całość polskiego górnictwa
węgla kamiennego. Nie tylko Polskiej Grupy
Górniczej, ale także Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
lubelskiego węgla, Węglokoksu Kraj oraz Tauronu
Wydobycie. We wszystkich spółkach utworzono
zespoły składające się z pracodawcy i strony
społecznej, wypracowując rozwiązania w aspekcie
likwidacyjnym, rynkowym i społecznym. Oprócz
tego pracowaliśmy w gronie ekspertów w zakresie
pomocy publicznej oraz czystych, niskoemisyjnych
technologii, które mogłyby wykorzystywać węgiel
jako swoje paliwo.
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Kopalnia Jankowice zostanie zamknięta jako ostatnia w 2049 roku.
Podczas rozmów pokazaliśmy, jakie dokumenty musimy wypracować, aby uprawdopodobnić notyfikację pomocy publicznej ze strony Komisji Europejskiej.
Nieoficjalne, robocze rozmowy z KE wskazują na to, że
wszystkim nam zależy, aby transformacja była rozłożona w czasie, sprawiedliwa, uzgodniona społecznie i zaplanowana. Chcemy, aby w miejscach, które zostaną
szczególnie dotknięte likwidacją sektora górniczego,
budować nowy potencjał wykorzystując do tego wszelkie dostępne instrumenty finansowe. Jestem przekonany, że harmonogram działań, który przyjęliśmy, jest
całkowicie realny i wykonalny.

Warto pamiętać, że w Polsce
proces ograniczania produkcji węgla
trwa od 30 lat.
W latach 90. ubiegłego wieku w tym sektorze
pracowało 350 tys. osób, dziś jest to ok. 80 tys. osób.
Wówczas było 70 kopalń, a obecnie - 20. Ten proces
nie jest niczym nowym. Jego powodem są, m.in. coraz mniej konkurencyjne ceny węgla, które są obciążone prawami do emisji dwutlenku węgla. Dlatego
26

mamy pomysł, który wypracowaliśmy ze stroną społeczną,
aby transformacja przebiegała
w sposób planowy i uzgodniony. W ramach umowy uzgodniono, że ostatnia tona węgla
zostanie wydobyta z polskich
kopalń do końca 2049 r. Jeśli
chodzi o pracowników kopalń,
to umowa gwarantuje im pracę do emerytury. Jeśli nie uda
się zrealizować tego celu, to
rząd stworzy osłony, które pozwolą na wcześniejsze odejścia na
emeryturę. Będzie też przedstawiony na osi czasu program operacyjny dla każdej kopalni, wsparty pomocą publiczną. Pragnę
z całą mocą podkreślić, że żaden pracownik Polskiej Grupy Górniczej, czy innej spółki węglowej nie zostanie bez wsparcia ze
strony państwa.

Równolegle transformacji ulegać
będzie sektor energetyczny, gdzie rozwijane
będą Odnawialne Źródła Energii, w tym
m.in. energetyka wiatrowa na morzu i lądzie.
Chcemy też wyłączyć z naszych spółek elektroenergetycznych
aktywa wytwórcze oparte na węglu w odrębny podmiot, który
szedłby sobie swoją drogą. Natomiast pozostałe aktywa (tzw. zielone) mogły by się rozwijać, mieć zapewnione finansowanie i zapewniać Polsce energię.
W miejsce energetyki opartej na węglu rozwijana będzie energetyka jądrowa. To jest sześć reaktorów w lokalizacjach, które zaplanowaliśmy na Pomorzu i w centralnej Polsce. W tej chwili toczą
się postępowania lokalizacyjne i środowiskowe, co do pierwszego,
pomorskiego projektu, który będziemy realizować.
Artur Soboń
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Poseł

Adam

Gawęda

Polityk, górnik, ekspert
w zakresie polityki surowcowej
i energetycznej, poseł
na Sejm RP. W latach
2019-2020 sekretarz stanu
w Ministerstwie Aktywów
Państwowych.
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Czyste technologie
węglowe mogą
odegrać ważną rolę
J

eśli mówimy o Zielonym Ładzie, to wszystkim
przychodzi na myśl wykorzystanie energii wiatru,
słońca, czy też ziemi. Wiemy doskonale, że te
źródła są niestabilne i często dochodzi do sytuacji,
że nasze konwencjonalne bloki energetyczne są
podstawowym źródłem energii. Ich udział w procesie
wytwarzania energii to model, który funkcjonuje na
całym świecie i który wszedł na poziom wykorzystania
gospodarczego. Z węgla można produkować wiele
bardzo ciekawych produktów - głównie w obszarze
chemii i energii.
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M

oże nie tyle sama gazyfikacja węgla, ale udział czystych technologii węglowych
w procesie wytwarzanie energii, to
na całym świecie model, który funkcjonuje i który wszedł na poziom
wykorzystania gospodarczego. Wizytowałem takie instalacje i one pokazują, że można kompleksowo,
traktując jako paliwo stałe węgiel
kamienny, produkować wiele ciekawych produktów głównie w obszarze chemii i energii, ale nie można
tego traktować monotematycznie.
Mówię tutaj wprost, że powinniśmy to traktować jako budowę
kompleksowych zakładów, w procesie których produkujemy dla chemii
np. metanol, gaz syntezowych, który
może być wykorzystywany w energetyce jako element budowania
bezpieczeństwa energetycznego.
Z drugiej strony patrzymy również na to, co jest związane z koniecznością magazynowania energii. Jeżeli mówimy o Zielonym
Ładzie, to wszystkim przychodzi na
myśl kwestia wykorzystania energii
wiatru, słońca czy też ziemi. Wiemy jednak doskonale, że te źródła
energii są bardzo niestabilne. Czę-
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Dokonaliśmy przeglądu złóż we
wszystkich kopalniach i to jest
podstawa, by dla każdej z nich
utworzyć model funkcjonowania
na przestrzeni najbliższych lat.
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sto dochodzi to takich sytuacji, że nasze konwencjonalne bloki energetyczne, przez niektórych nazywane
brudną energią są filarem i podstawowym elementem
źródła energii. One gwarantują bezpieczeństwo każdemu odbiorcy, również szpitalom, szkołom, zakładom
i przedsiębiorstwom.

Nie możemy traktować górnictwa
jako części całkowicie wyodrębnionej
i traktowanej indywidualnie.
Górnictwo i transformacja energetyczna powinny być
bardzo silnie powiązane z modelem Programu dla Śląska, o którym mówił premier Mateusz Morawiecki. Jego
zapowiedzi i walka o to, by instytucje europejskie pozwalały, żeby duży strumień finansowy płynął do Śląska, który
jest tym miejscem, gdzie transformacja będzie najmocniej odczuwalna, są gwarancją skutecznej realizacji. Dlatego Program dla Śląska - chcę tu mocno podkreślić także udział parlamentarzystów w jego przygotowaniu - to
model, który te elementy uwzględnia i dotyka wszystkich
aspektów, istotnych z punktu widzenia procesu transformacji. Zwrócę tu uwagę na najważniejsze elementy.
Dokonaliśmy przeglądu złóż we wszystkich kopalniach
i to jest podstawa, by dla każdej z nich utworzyć model
funkcjonowania na przestrzeni najbliższych lat.
Te kopalnie, które wyczerpują złoża, oczywiście będą
poddawane procesom likwidacji. Ale w tym czasie również przygotowujemy projekt, który pozwoli na wyznaczenie operatora rewitalizacyjnego, aby te tereny pogórnicze nabrały nowego kształtu i życia gospodarczego.
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Z punktu widzenia potencjału całościowego naszego regionu jest to bardzo istotne. Zresztą prezes Polskiej Grupy Górniczej podkreślił, że spółki górnicze i ich otoczenie
w naszym obszarze gospodarczym generuje po stronie
obrotów rocznie kilkadziesiąt miliardów złotych. W związku z tym utrata ponad stu tysięcy miejsc pracy w krótkim
czasie byłaby bardzo dotkliwa.

Wykorzystanie instrumentów
finansowych, funduszy europejskich
w procesie transformacji to element
drugi, bardzo istotny.
W tym aspekcie procesy czystych technologii węglowych mogą i powinny być buforem i pomostem przejścia do nowych technologii energetycznych. Zawsze
w historii świata było tak, że to postęp technologiczny
wyznaczał kierunki zmian. Dzisiaj mamy sytuację, kiedy
to administracyjne decyzje Komisji Europejskiej mają
wymuszać pewne działania technologiczne. Oczywiście,
jesteśmy za ochroną klimatu i środowiska, ale nie może
to być w sprzeczności z interesami gospodarczymi, tym
co żywotnie dotyka Śląska, a co w zasadniczy sposób
obejmuje głównie górnictwo. Nowe, czyste technologie,
strategiczne kierunki inwestycyjne, ale również sprawiedliwa, solidarna transformacja tego sektora pozwalająca na to, żeby nie utracić miejsc pracy - to w naszych
wypadku jest wyzwaniem dla wszystkich interesariuszy.
I dla samego biznesu, jak również dla polityków.
Adam Gawęda
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Prezes

Tomasz

Heryszek

Doktor nauk ekonomicznych,
związany z Uniwersytetem
Śląskim w Katowicach oraz
Wyższą Szkołą Bankową
w Poznaniu.
Prezes Węglokoksu.
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Nikt nie wymyślił
jeszcze
substytutu stali
C

hciałbym wrócić na chwilę do dosyć
odległego czasu, a mianowicie do lat
1953-54 kiedy tworzył się pierwowzór
Unii Europejskiej opartej na wartościach oraz
wspólnym interesie gospodarczym. Wtedy
nazywała się Wspólnotą Węgla i Stali. Węgiel był surowcem przez lata kształtującym
miks energetyczny. Wbrew typowemu myśleniu unijnemu uważam, że tak jest nadal w
wielu częściach świata. Drugim bardzo istotnym surowcem są rudy żelaza i otrzymywana
z nich stal. Nikt dotąd nie wymyślił jej substytutu. Nie da się zbudować infrastruktury
z tworzyw sztucznych. Stal jeszcze przez kilkadziesiąt lat będzie podstawowym surowcem
wykorzystywanym w budownictwie, infrastrukturze, przemyśle maszynowym i ciężkim.
35

Jest kilka kluczowych czynników,
z którymi musi się zmierzyć sektor
hutniczy, aby się dopasować do
korytarza wyznaczonego przez
unijny Zielony Ład.
Abyśmy mogli za kilka lat powiedzieć, że wykorzystaliśmy wszelkie możliwe szanse i fundusze, aby
ten przemysł unowocześnić i uatrakcyjnić. Chciałem
zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną kwestię. To
jest przemysł ciężki o małej elastyczności. Około 70-80
proc. wydatków to koszty zewnętrzne, na które przedsiębiorstwa stalownicze nie mają
wpływu. To przede wszystkim ceny energii i materiału wsadowego,
który jest następnie kształtowany
i przetwarzany w walcowniach.
Sektor hutniczy w Europie jest
w dużo gorszej sytuacji konkurencyjnej ze względu na to, że ma doliczane koszty, m.in. śladu węglowego i ETS. Oznacza to, że trzeba chronić rynek europejski przed nadmiernym importem setek tysięcy
ton stali wjeżdżającej z Rosji, Ukrainy, Indii, Korei, Brazylii, czyli z rynków, gdzie ślad węglowy nie jest istotną częścią kosztów. Światowa Organizacja Handlu stara się ograniczać takie narzędzia, jak cła importowe. Pozostaje natomiast bardzo szeroka gama innych środków, które są stosowane m.in. na rynku amerykańskim.
To są przede wszystkim tak zwane pozataryfowe środki ochrony własnego rynku. Wydaje się, że stoimy w Europie przed koniecznością zastosowania wielu tego typu narzędzi po to, aby uniknąć nieuczciwej konkurencji
i importu traktującego cenę, jako element dumpingu.

13 000

firm działa na polskim
rynku stalowniczym.
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Węglokoks należy do wiodących firm na polskim rynku stali.

Musimy jako kraj i jako spółka Węglokoks
potraktować ten segment niezwykle poważnie.
W Polsce na rynku stalowym działa około 13 tys. firm. Oczywiście, nasze zasoby podażowe nie są tak rozwinięte jak na Ukrainie czy w Rosji.
Mamy dwie stalownie produkujące stal pierwotnie z rudy żelaza i siedem stalowni elektrycznych przetwarzających stal ze złomu. W zakresie zakładów przetwórstwa hutniczego pozostało nam w kraju pięć walcowni wyrobów płaskich, 12 walcowni wyrobów długich oraz 10 walcowni rur i kształtowników zimnogiętych. Jak na 38. milionowy kraj, mający
swobodny dostęp do rynku Unii Europejskiej, jest to relatywnie niewiele.
Musimy zadbać o to, aby dziewięć krajowych grup producenckich, wśród
których jest Węglokoks, potrafiło nawiązać rywalizację konkurencyjną.
Będzie to ciężko osiągnąć bez wpływu i pomocy z Unii Europejskiej oraz
narzędzi pozataryfowych chroniących rynek przed nieuczciwym importem. Najistotniejsze, abyśmy traktowali rynek europejski w sposób bardziej zamknięty i priorytetowo traktowali swoje interesy. Pamiętajmy, że
każde państwo pragnące zbudować siłę militarną i gospodarczą nie może być uzależnione energetycznie od innych krajów i to samo dotyczy
rynku stali. Nie możemy opierać się na imporcie z krajów, niekoniecznie
nam przychylnych spoza obszaru Unii Europejskiej.
Tomasz Heryszek
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Prezes

Włodzimierz

Hereźniak

Autor i współautor wielu
publikacji w kraju i za
granicą dotyczących branży
energetyczno-wydobywczej.
Prezes Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.
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Śląsk może stać się
wodorową doliną

G

łówny produkt Jastrzębskiej Spółki Węglowej, czyli węgiel koksowy znalazł się na liście surowców krytycznych Unii Europejskiej. To jest bardzo istotny element, ponieważ daje nam długą
perspektywę. Mamy świadomość problemów środowiskowych na Śląsku, czyli niskiej emisji i zanieczyszczenia smogiem. Jednym z głównym powodów jest zanieczyszczenie pochodzące z transportu drogowego. Wpisujemy się we wszelkie projekty, które są teraz mocno akcentowane przez Unię Europejską, ale również przez polski rząd. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem Programu dla Śląska. Jeden z jego
ważniejszych elementów, czyli budowa baterii nr 4 w naszej Koksowni Przyjaźń powinna zacząć funkcjonować w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Możliwości JSW będą coraz większe.
Oczywiście, nie będę mówił, że jesteśmy w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na wodór w większej skali. Są to jednak ilości, które mogłyby wystarczyć na zasilenie prawie całego transportu autobusowego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Wodorem, który jesteśmy w stanie wyprodukować można zasilić ponad 1100 autobusów w aglomeracji. Dla porównania cały tabor to jest około 1500
pojazdów.
Metoda odzyskiwania wodoru z gazu koksowniczego jest ogólnie
znana i stosowana w świecie, choć w niewielkiej skali.
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Separacja PSA jest metodą sprawdzoną. Produkujemy rocznie ponad 72 tys. ton gazu koksowniczego.
Udział wodoru wynosi około 55-58 proc. Ta metoda pozwoliłaby wodór w relatywnie ekonomicznie uzasadniony sposób odzyskać. Co to dla nas oznacza? Będziemy wykorzystywać gaz, m.in. na cele energetyczne.

Zakładamy uzyskanie w przyszłym
roku niezależności energetycznej.
Oznacza to, że produkcja naszej energii będzie wystarczała na nasze potrzeby, to jest ponad 200 MW
energii elektrycznej. Jeżeli produkcja wodoru byłaby
możliwa w sensie technicznym, zakładamy, że w przyszłym roku będziemy gotowi do wykonania takiej instalacji w Koksowni Przyjaźń. Muszę tutaj zastrzec, że
mamy problemy związane z sytuacją pandemiczną
i pewne procesy zostały troszeczkę opóźnione.
40

Funkcjonujemy w określonych
warunkach. JSW ma łatwiejszą
drogę. Produkuje węgiel, na który
jest zbyt na rynkach europejskich
i światowych. Trwałość i funkcjonowanie jest zapewnione w dłuższej
perspektywie, a konkretnie mówimy o roku 2050. To jest bardzo długi czas. Budujemy nową kopalnię Jastrzębie-Bzie. Nasz surowiec
podstawowy, którym jest węgiel
będzie miał zapewniony zbyt i odbiór co jest elementem stabilizującym dla nas i dla dużej części województwa śląskiego. Pozycja JSW
będzie coraz bardziej pewna i stabilna na mapie gospodarczej regionu i kraju.
Włodzimierz Hereźniak

JSW może dostarczyć
wodorowe paliwo do

1100

autobusów komunikacji
publicznej.
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Prezes

DARIUSZ

Niemiec

Z energetyką związany
od 1991 r. Był dyrektorem
w PKE i Tauron Polska Energia.
Od października 2020
prezes zarządu spółki
Tauron Wytwarzanie.
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Energia ze źródeł
odnawialnych
jest niestabilna

S

truktura wytwarzania energii pokazuje, jakie
jednostki powinniśmy mieć zainstalowane w
sieci. Wciąż niezbędne są jednostki sterowalne
oparte o paliwa kopalne. Ich liczba powinna być
dopasowana do utrzymania bezpieczeństwa
energetycznego, tak by ciągłość dostaw była
zachowana. Oczywiście takie stwierdzenie jest
prawdziwe do momentu, gdy pojawi się nowa
technologia. Mam tu na myśli magazynowanie energii
na dużą skalę. Taka technologia na pewno nie zostanie
opracowana w najbliższym czasie.
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W

Polsce, jeżeli chodzi
o 2020 rok, maksymalną ilość mocy,
jaką oddała energetyka wiatrowa to 5675 MW. To dużo.
Natomiast minimalna ilość
wiatrowej energii dostarczonej w czasie godziny w 2020
to zaledwie 18 MW. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, która też
stanowi ważną część Odnawialnych Źródeł Energii, to
maksymalna ilość mocy, jaką
oddała do sieci to 1729 MW,
a minimalna zero. Nie ma
w tym nic dziwnego.

Gdy gaśnie słońce
ten rodzaj energetyki
nie dostarcza energii.

Elektrownia Łaziska należąca do Tauron
Wytwarzanie uchodzi za prawdziwe
laboratorium nowoczesnych technologii
energetycznych.
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To obrazuje skalę zmienności, nad którą nie mamy kontroli. Nie ma kontroli operator systemu przesyłowego,
aby móc bezpiecznie sterować tymi jednostkami. Mówiąc wprost są one niesterowalne. Większy potencjał OZE
zainstalowany u naszych zachodnich sąsiadów obrazuje
dokładnie takie same proporcje. Żyjemy w tej samej strefie klimatycznej. Jeśli w Niemczech nie wieje, to u nas też

nie. I odwrotnie. Jeśli chodzi o energetykę fotowoltaiczną to też
jest oczywiste. Struktura wytwarzania energii wpływa na to, jakie jednostki musimy mieć zainstalowane i przyłączone do sieci.
W moim przekonaniu w polskim systemie energetycznym niezbędne są jednostki sterowalne oparte o paliwa kopalne. Ważne jest jaka ma być ich skala. Powinna zawsze być dopasowana do bezpieczeństwa energetycznego, aby ciągłość produkcji
i zasilania naszej gospodarki była zachowana. Takie twierdzenie
jest prawdziwe dopóki nie pojawi się nowa technologia. Mam na
myśli magazynowanie energii w dużych akumulatorach, magazynach, które mogłyby być substytutem bloku energetycznego
przyłączonego do sieci. To pozwoliłoby zachować jakość energii elektrycznej dostarczanej do naszych klientów oraz utrzymać
bilans mocy i ciągłość dostaw.

Do tej pory taka technologia
nie została opracowana i myślę,
że jeszcze długo nie będzie.
Na pewno nie w tej dekadzie, więc z tego powodu sterowalne
jednostki, które dzisiaj mamy zainstalowane w systemie elektroenergetycznym muszą być wykorzystywane tak, jak do tej
pory. Niestety otoczenie gospodarcze, które wynika z Europejskiego Zielonego Ładu stwarza realne problemy z finansowaniem tego typu jednostek. Mamy narzędzie finansowania w postaci rynku mocy, notyfikowane w Komisji Europejskiej. Niestety pakiet zimowy odłączy od 2026 roku finansowanie poprzez
opłaty mocowe jednostek sterowalnych w oparciu o dużą część
paliw kopalnych. Z tego powodu uważam, że w najbliższym
czasie powinniśmy szukać rozwiązania, które mogłoby umożliwić finansowanie niezbędnej liczby tych jednostek. One są potrzebne w systemie w celu zapewnienia bezpiecznych dostaw
i dostarczenia odpowiedniej jakości energii elektrycznej. To jest
priorytet na najbliższe kilka lat.
Dariusz Niemiec
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Prezes

Tomasz

Rogala

Doświadczony meneger
w zarządzaniu i restrukturyzacji
przedsiębiorstw. Prezes
Polskiej Grupy Górniczej oraz
prezydent Europejskiego
Stowarzyszenia Węgla
Kamiennego i Brunatnego
EURACOAL.
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Trzeba zachować
wpływy do
budżetów domowych

S

łyszymy o szybkiej dekarbonizacji, która
oznacza po prostu szybkie zamknięcie kopalń.
Zastanówmy się, co to oznacza dla rynku
pracy. Są gminy i powiaty, w których nadal głównym
pracodawcą są kopalnie i podmioty z nimi powiązane.
Zamknięcie kopalń oznacza tam zwiększenie
bezrobocia z jednocyfrowego do dwucyfrowego.
Górnictwo dostarcza gotówkę do górniczych rodzin,
w sumie około 2 mld zł rocznie. Czy firmy, które
powstaną w miejsce kopalń, zdołają zapełnić tę lukę?
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T

ransformacja energetyczna i węglowa to
jeden z głównych tematów, które zajmują obecnie miejsce w przestrzeni publicznej. Co to oznacza dla spółek węglowych? Intensyfikacja zatrudnienia w przemyśle węglowym
w Unii Europejskiej wynosi 150 pracowników na
100 tys. zatrudnionych. W naszym regionie ten
wskaźnik wynosi 7 tys. na 100 tys. To wyjaśnia
dlaczego tak łatwo i lekko mówi się o dekarbonizacji w Europie, a tak trudno na Górnym Śląsku. To wyzwanie, czyli zespół starań i środków,
które będą musiały być podjęte, aby sprawiedliwie tę transformację przeprowadzić, będzie dużo większe i bardziej intensywne.
Często słyszymy też o szybkiej transformacji
i szybkim odejściu od węgla czyli szybkim zamknięciu kopalń.

Co to oznacza
dla rynku pracy?
Są takie gminy i powiaty gdzie głównym pracodawcą są kopalnie i podmioty z nimi związane. Zamknięcie kopalni w krótkim okresie czasu doprowadzi do wzrostu bezrobocia z jedno do dwucyfrowego poziomu, a w skrajnych
przypadkach wyniesie on nawet kilkadziesiąt
procent. Takim przykładem jest powiat bieruńsko-lędziński czy rybnicki. Tam kopalnie są
głównym pracodawcą i nie ma innych, na tyle
rozwiniętych miejsc pracy, do których ci ludzie
mogą pójść następnego dnia. Musimy mieć
tę świadomość i te liczby przed oczyma, kiedy
określamy czas i tempo transformacji energetycznej.
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Pierwszy to Gelsenkirchen w Niemczech. Pomimo tego, że tamtejsza gospodarka jest pięciokrotnie większa i wielokrotnie bogatsza to
jednak w tym okręgu bezrobocie wynosi na dziś 18 proc.
w stosunku do 6 proc.
średniej w Niemczech. Podobnie jest
w Wielkiej Brytanii,
gdzie pomimo zakończenia działalności górniczej już
40 lat temu regiony pogórnicze należą do najuboższych.
Na przestrzeni 20 lat od 1998 do 2018 r. w Niemczech
na wsparcie transformacji sektora górniczego wydano
40 mld euro.

Żeby pokazać, że to jest
rzeczywiście trudny
problem i proces
chciałbym przypomnieć
dwa przypadki.
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musimy też pamiętać, jaki finansowy
związek istnieje między
pracodawcą górniczym a rodzinami.
Według naszych opracowań co roku dostarczamy 2 mld zł do
111 tys. pracowników związanych z PGG. Te środki zapewniają byt rodzinom. Jeśli mówimy dziś o transformacji i chcemy ten proces mierzyć, to musimy się odnieść do tego co jest przed, w trakcie i po. Jak
ci nowi pracodawcy, którzy będą pełnić zadania dostarczania gotówki do gospodarstw domowych wywiążą się z tego obowiązku? Muszą dostarczyć te ponad 2 mld zł rocznie po to, aby nie nastąpiła depopulacja, bardzo powszechna w europejskich obszarach pogórniczych. Młodzi ludzie stamtąd po prostu wyjechali.
Jak doprowadzić do tego, aby zostały zachowane wpływy do budżetów samorządowych? To będzie najbardziej wyraźny test, papierek lakmusowy czy transformacja jest sprawiedliwa czy też nie? Bo
jeśli uda się zrealizować cel polegający na utrzymaniu statusu finansowego gospodarstw i ich poziomu dochodu, uda się utworzyć miej-
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sca pracy i przyciągnąć pracodawców, którzy zapewnią dochody samorządom i rodzinom - dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć,
że transformacja jest procesem sprawiedliwym.

Przed nami 25 lat bardzo trudnej i ciężkiej pracy
na wszystkich poziomach od lokalnego
przez biznes po działania rządu centralnego.
Przed nami są też działania bardzo precyzyjnie mierzone w liczbach. Bo ludzie, mieszkańcy i obywatele przez swój poziom dochodu
będą oceniali czy ten proces jest sprawiedliwy.
Tomasz Rogala
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MENEDŻER

Śląski Ład
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Adam

Gorszanów

Menedżer, ekspert
ds. surowcowo-energetycznych.
Były prezes CZH i wiceprezes
Węglokoksu. Współautor
koncepcji operatora rewitalizacji
terenów poprzemysłowych.

Czas na powołanie
Agencji
Rozwoju Śląska

T

ereny poprzemysłowe są hamulcem
rozwojowym, który zaburza gospodarkę
przestrzenną i degraduje tkankę społeczną.
Na takich terenach widoczny jest wzrost bezrobocia
i niezrównoważony rozwój gospodarki. Procesy
rewitalizacji są niewystarczająco dobrze przygotowane.
Należy wdrożyć model zarządzania transformacją
w zakresie odzyskiwania terenów poprzemysłowych.
Wykorzystajmy w tym zakresie przykłady z krajów
unijnych, gdzie powołano instytucje, których zadaniem
było kompleksowe zagospodarowanie terenów
poprzemysłowych.
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W

najbliższym czasie procesy transformacyjne ulegną przyspieszeniu, co jest
związane z polityką klimatyczno-gospodarczą Unii Europejskiej, oznaczającą odejście od
przemysłów energochłonnych i wydobywczych.
Obecne modele działań rozwojowych są nieskuteczne i niespójne, zaś efekty dalekie od oczekiwań. Brak jest spójnej, regionalnej wizji w zakresie gospodarowania zasobami terenów zdegradowanych, czego skutkiem jest wysoki udział terenów zdegradowanych, które utraciły wartości
użytkowe i stanowią zagrożenie
środowiskowe (5% obszaru konurbacji górnośląskiej).
Istnienie ogromnych obszarów Górnego Śląska, będących
niegdyś terenami przemysłowymi i wykorzystania społecznogospodarczego, to istotny hamulec rozwojowy, powodujący pogłębianie się problemów
strukturalnych w regionie.
Ü Zaburzają gospodarkę przestrzenną i degradują tkankę społeczną, której widocznym efektem
jest apatia, spadek poziomu przedsiębiorczości
i wzrost bezrobocia.
Ü Wywołują niezrównoważony rozwój w gospodarce, spadek innowacyjności i ucieczkę inwestorów.
Ü Pogarszają warunki życia i są przyczyną negatywnego bilansu migracyjnego.
Procesy transformacyjne to ogromne wyzwanie, któremu można sprostać jedynie w ramach
współpracy wielu podmiotów. Wspólne działa-

5 proc.

obszaru konurbacji
śląskiej stanowią tereny
zdegradowane.
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nie powoduje powstanie „energii synergii”, buduje kapitał zaufania oraz warunki konieczne do przygotowania i wdrażania zmian
strukturalnych.
To już najwyższy czas aby podjąć strategiczne decyzje, wzorując
się ma modelach przyjętych w krajach EU, w których przeprowadzono podobną transformację .

Jakie wnioski płyną z doświadczeń innych?
Ü Skala problemu wymagała od interesariuszy powołania Agencji
(Funduszu) - organizacji o charakterze przynajmniej regionalnym;
Ü Instytucje te były zasilane, zasadniczo, środkami publicznymi,
w dużej części funduszami europejskimi.
W projekcie z zagłębia Ruhry zastosowano model zapewniający
długookresowe finansowanie świadczeń wieczystych związanych
z zaniechaną działalnością górniczą z funduszy własnych, a nie budżetu - tzw. Solidarne Finansowanie.
Fundusz ten wynosi obecnie ponad 17 mld euro (szkody górnicze,
nieużytki poprzemysłowe, gospodarka wodna) i refinansuje prace na
poziomie do 300 mln euro rocznie.
Solidarne finansowanie polegało na tym, aby dochody przedsiębiorstw wywodzących się z segmentu górniczego, ale już z węglem
nie związanych, były przeznaczane na zmniejszanie subsydiowania
wydobycia węgla i przyszłe zobowiązania. W 2019 roku dywidendy
z tych podmiotów działających w branży chemicznej, gazowej, tworzyw sztucznych, nieruchomości wyniosły ponad 500 mln euro.
Ü Zasadniczym zadaniem organizacji było kompleksowe zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych, co do których otrzymywały prawo dysponowania.
Ü Działania instytucji mają charakter długoletni pozwalający na realizację programów strategicznych.
Ü Potrzebna jest bardzo aktywna polityka - ukierunkowana na przekwalifikowanie osób pracujących w podlegających transformacji
sektorach - pozwalająca zatrudnionym utrzymać aktywność zawodową nawet w warunkach zmian strukturalnych.
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Pilotażowym projektem w ramach
operatora rewitalizacji być może będzie
zagospodarowanie terenów należących
do Huty Pokój w Rudzie Śląskiej.
Należy podkreślić, że procesy te nie odbywały się bez zgrzytów i niepowodzeń. Mimo powszechnej zgody interesariuszy co do kierunku,
spierano się o wspólny model transformacji. Przeszkodą były przede
wszystkim partykularne ambicje poszczególnych samorządów i rozdrobnienie kompetencji i zadań, co powodowało brak jednolitego, silnego przywództwa w procesie transformacji.

Jest to etap, który w mojej ocenie ma miejsce
aktualnie na Górnym Śląsku.
Przeprowadzenie każdego procesu, wymaga wizji, narzędzi, procedur i czasu. Wizja (strategia) transformacji musi mieć podstawy ekonomiczne, bazować na potencjale regionu i angażować jak najwięcej
interesariuszy.
Potencjał przemysłowy regionu, techniczna kultura społeczeństwa,
dobre specjalistyczne ośrodki naukowe plus integracja komunikacyjna sprawiają, że Śląsk jest predystynowany do pozycji lidera przetwórstwa przemysłowego w Europie Środkowej, wyspecjalizowanego
w branży metalowo-konstrukcyjnej, ochrony środowiska i nowych
technologii wykorzystywania węgla.
Prof. Wojciech Myślecki stwierdził kiedyś, że transformację gospodarczą Górnego Śląska można porównać do wielkich projektów Mię56

dzywojnia: budowy Portu Gdynia i COP, projektów wizjonerskich, ambitnych ale również wykonalnych.
Koncepcje rozwoju i wizje wymagają również, aby funkcjonowały
skuteczne organizacje wdrażające, cieszące się akceptację regionu lub
branży, której dotyczą. Separatyzmy lokalne i niewystarczające przekonanie samorządów do wspólnego regionalnego działania, czego przejawem jest m.in. ostra rywalizacja o pozyskiwanie inwestorów oraz nadal widoczna słabość społeczeństwa obywatelskiego co jest w dużej
mierze pokłosiem lat komunizmu i samej struktury ludności Górnego
Śląska powodują, że większa odpowiedzialność spoczywa na instytucjach państwowych i dużych przedsiębiorstwach.

Kluczowe wydaje się zatem połączenie potencjałów
największych przedsiębiorstw kontrolowanych
przez Skarb Państwa, które do tej pory nie
podejmowały ze sobą współpracy przy realizacji
zadań regionalnych i transformacji.
Sam model „wprzęgnięcia” tych podmiotów do wspólnego działania jest kwestią otwartą jednak mogłoby pozwolić na zmniejszenia
bezpośredniego zaangażowania budżetowego w finansowanie procesów transformacji i służyło bardziej komercyjnemu podejściu do
efektywności poszczególnych działań.
Powołanie Agencji Rozwoju Śląska łączącej możliwości finansowe funduszy strukturalnych oraz potencjały organizacyjno-kapitałowe podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa wydaje się aktualnie jedynym racjonalnym kierunkiem działania, który zagwarantuje efektywności i sprawność podejmowanych procesów transformacyjnych.
Ambitna dostosowana do realiów długoterminowa regionu strategia transformacji wsparta przywództwem organizacji koordynującej
oraz zaangażowanie jak największej liczby interesariuszy to konieczne
warunki, aby gospodarcza zmiana jakościowa na Górnym Śląsku miała szansę przynieść pozytywne efekty dla ekonomii Polski i regionu.
Adam Gorszanów
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Naukowiec

Wojciech

Myślecki

Analityk polityki i strategii
geopolityki, emerytowany
nauczyciel akademicki
Politechniki Wrocławskiej,
Profesor Honorowy
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu, autor
kilkudziesięciu publikacji
naukowych.
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Słabnie dynamika
społeczna
mieszkańców Śląska
J
ednym z największych problemów województwa
śląskiego w dobie transformacji jest depopulacja.
Od roku 2000 do 2018 liczba ludności spadła aż
o 4,7 proc. Niekorzystnie wygląda także stosunek ludzi
w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym.
Ta proporcja wynosi 100 do 132. Trzecim alarmującym
sygnałem jest spadek udziału śląskiego PKB
w krajowej gospodarce. W 2004 roku wynosił on
13,75 proc., teraz jest na poziomie 12,31 proc. Z punktu
widzenia transformacji i modernizacji te wskaźniki
są bardzo niekorzystne.
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Udział śląskiego PKB
w gospodarce narodowej

13,75 12,31
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proc.

proc.

2004

2020

Na

początek
chciałbym wyjaśnić dlaczego ja? Urodziłam się we Wrocławiu zaraz
po wojnie, więc jestem świadkiem historii Śląska. Zostałem
zaproszony na konferencję Śląski Ład, by mówić o najbardziej newralgicznym elemencie, czyli jak przekonać społeczeństwo do wspólnej pracy. Wielkiej, może nawet historycznej, jaką jest proces transformacji i modernizacji Śląska.
W czasach jeszcze przedrozbiorowych region integrował się wokół Wrocławia. Teraz
mamy Śląsk Górny i Dolny, ale
mam nadzieję, że będziemy
dobrze współpracować.
Na początek rzućmy okiem
na kilka liczb. Mieszkańcy Górnego Śląska stanowią 11,8 procent ludności Polski. Powierzchnia regionu to zaś około 4 procent terytorium kraju. To duża
dysproporcja między liczbą ludności a terenem. Ponad 4,5 mln
ludzi mieszka na stosunkowo
małym terytorium. To jest drugi zespół administracyjno-terytorialny Polski co do wielkości,
ale o największym zagęszczeniu. To aż 370 osób na kilometr
kwadratowy, przy średniej kra-

jowej 123. Następnym procesem w aspekcie społecznym jest depopulacja. Między 2000 a 2018 rokiem liczba ludności Śląska spadła aż o 4,7 proc.
To dość dużo. Następnie jest dość niekorzystny
współczynnik obciążenia demograficznego liczony liczbą ludności w wieku przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym. Na 100 osób młodych przypada 132 osoby w wieku poprodukcyjnym, co jest
bardzo niepokojącym wskaźnikiem. Niestety, także powoli, ale spada udział Śląska w PKB. W roku 2004 to
było 13,75 proc, a dziś jest to
12,31 proc.

Z punktu widzenia
procesu transformacji
i z punktu widzenia
modernizacji wszystkie
te wskaźniki są
niedobre.

4,7 proc.
spadła liczba
mieszkańców Śląska
między 2000
a 2018 rokiem.

One osłabiają dynamikę społeczną obywateli Śląska. Drugim
ważnym elementem jest narysowanie pejzażu, w którym będziemy musieli tę transformacje przeprowadzać. To także kwestia relacji między rodowitymi Ślązakami a emigrantami. Proces emigracji rozpoczął się w XIX wieku. Mocno
wzrósł w okresie międzywojennym i był kontynuowany w latach 50. i 60. XX wieku, kiedy potrafiło przybyć na Śląsk rocznie nawet 400 tys.
osób. Wobec tego zastanówmy się, jaka jest różnica w świadomości postrzegania Śląska przez
emigrantów, ale przede wszystkim przez ro-
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Proporcja osób w wieku
przedprodukcyjnym
poprodukcyjnym

100

132

dowitych Ślązaków. Miałem, już niestety nieżyjącego, szwagra
prof. Połomskiego, który był rodowitym Ślązakiem z dziada, pradziada. Kiedyś zapytałem go o tę kwestię.

On dość tajemniczo odpowiedział:
wiesz, by zrozumieć jak Ślązacy patrzą
na Śląsk musisz wiedzieć co to jest hajmat.
Wyjaśnił to dosyć nieprecyzyjnie, więc sięgnąłem do źródeł, gdzie był cytat w jakimś artykule oparty o badania Muzeum Górnośląskiego: „Hajmat jest czymś pomiędzy domem a światem. Nie tak prywatny jak dom, ale też nie tak
wielki i przerażający jak świat zewnętrzny.” To właśnie pokazuje hierarchię wartości Ślązaków. Najbliżej serca jest dom,
potem jest hajmat, a później jest świat zewnętrzny. I nie zrobimy transformacji, jeżeli nie zrozumiemy dokładnie tego
sposobu postrzegania.

Z drugiej strony wiadome jest, że my nie pierwsi
robimy restrukturyzację. Zagłębie Ruhry zostało
zrestrukturyzowane, cały przemysł Manchesteru.
I znamy w jakimś sensie już wzorce.
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Już wiemy, że nie da się zrobić modernizacji monokulturowego, przemysłowego regionu wyłącznie siłami tego regionu.
Trzeba też przy tym pamiętać o negatywnym zjawisku, które zaczęło się mniej więcej w latach 70. ubiegłego wieku. Chodzi o złe przedstawianie relacji między państwem, a przede wszystkim sektorem
górniczym. Niedawno przeprowadzono badania na populacji młodych górników, których świadomości była kształtowana w niepodległej Polsce. Okazuje się, że oni przejęli od swoich starszych kolegów
głębokie przekonanie, że wystarczy spalić kilka starych opon, tupnąć
nogą, nakrzyczeć na rząd i od razu przyjeżdża minister lub premier.
Otóż to jest wielki błąd, który musi być naprawiony w obecnym procesie transformacji.

Górnicy, nawet młodzi, są dojrzali
i rozumieją co się do nich mówi. Trzeba im jasno
powiedzieć, że skończyła się zabawa, a górnictwo
musi zostać przetransformowane.
Należy też pokazać według jakiego kryterium inni obywatele Polski
oceniają sektor górniczy. Dominujące nie jest przekonanie, że górnicy
ciężko pracują, że jest niebezpieczne, że chodzi o pewną tradycję, element kulturowy i identyfikację Śląska. Inni będą oceniać Śląsk od wkładu górnictwa do gospodarki. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że górnictwo jest w zasadzie na progu, kiedy musi więcej dostawać od gospodarki niż daje, ale ten proces w zasadzie jest nieuchronny.
Podsumowując, chcąc przedstawić transformację po pierwsze - musimy pokazać nowy, piękny Śląsk, zielony z czystym powietrzem. Po drugie - należy przekonać, że na Śląsku niezależnie w jakim kierunku będziemy go transformować już powstaje nowoczesny przemysł. Nie pokazujmy kominów, ale nowoczesne linie produkcyjne.
Trzeba zrobić integrator na Śląsku i pokazać piękną wizję, nie tylko
tego Śląska czystego, ale jednocześnie trzeba wrócić do pomysłu metropolii. Wizja metropolii powinna organizować i być koncentratorem
wszystkich wysiłków transformacyjnych.
Wojciech Myślecki
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europoseł

Izabela

Kloc

Członek komisji Przemysłu,
Badań Naukowych i Energii
Parlamentu Europejskiego.
W latach 2005-2019
poseł i senator w polskim
Parlamencie. Prezes Akademii
Samorządności.
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Potrzebny jest
śląski think tank

P

odczas naszej debaty padło zbyt wiele ważnych
słów, żeby nie było ciągu dalszego konferencji.
Chciałabym nadać naszym obradom trwalszy
wymiar i zaproponować think tank Śląski Ład, który
stałby się bankiem dobrych pomysłów dla naszego
regionu w dobie transformacji energetycznej. To musi
być skuteczne, medialno-promocyjne narzędzie, które
w przystępny sposób opowie mieszkańcom - bo to ich
musimy pozyskać do pozytywnej transformacji o szansach i zagrożeniach związanych z przemianami.
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Z

anim przejdę do własnego wkładu merytorycznego do dzisiejszej konferencji pozwólcie, że podzielę
się z Wami refleksją z mojego
zawodowego podwórka, czyli komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Zajmujemy
się między innymi unijną polityką klimatyczną i największym
projektem w historii Unii Europejskiej, czyli Zielonym Ładem.
Choćby z tej racji europosłowie
powinni kierować się rozwagą,
odpowiedzialnością oraz troską
o ludzi i gospodarkę.

Tymczasem wielu,
a w zasadzie większość
z nich porzuciła
ostatnio rozsądek
na rzecz ideologii.
Podczas obrad komisji, a nawet na sesjach plenarnych zaczyna dominować język nastoletnich, ekologicznych aktywistów i ta narracja skutecznie
zagłusza głosy rozsądku. W Parlamencie Europejskim trwa licytacja na coraz bardziej radykalne pomysły. Najlepiej widać
to na przykładzie podnoszenia
progu redukcji dwutlenku wę66

gla do 2030 roku. Wciąż obowiązuje 40 proc. przyjęte w Porozumieniu Paryskim. Nie była
to liczba przypadkowa, ale wynik głębokiej i rzeczowej analizy
możliwości gospodarczych sygnatariuszy porozumienia.
Teraz Komisja i Rada Europejska chcą podnieść próg do
55 proc. Jest to norma wyśrubowana do maksimum i możliwa do realizacji tylko pod warunkiem ogromnych nakładów
na transformację energetyczną.
Ale dla radykałów w Parlamencie Europejskim to wciąż za mało. Już pojawiają się głosy o redukcji na poziomie 70 proc. Jest
to żądanie absurdalne, nierealne i skrajnie populistyczne. Takie postulaty trafiają jednak na
podatny grunt w mediach i dają paliwo ekologicznym radykałom, którzy zawładnęli wyobraźnią najmłodszych pokoleń.

Żyjemy w rozchwianych
emocjonalnie czasach.
Koronawirus podsyca lęki
o niepewność jutra i tworzy podatny grunt pod rewolucyjne nastroje. Zielony Ład, w najbardziej skrajnej i ideologicz
nej wersji, staje się symbolem

i miarą nadchodzącej, nowej
ery. To niebezpieczny trend, bo
rewolucje nigdy nie kończą się
dobrze.
W tak ważnych i przełomowych kwestiach, jak transformacja energetyczna dotykająca
każdego człowieka, nie możemy mówić językiem poprawności politycznej.

Dyskutujmy o zaletach
Odnawialnych Źródeł
Energii, ale nie milczmy
na temat ich wad.
OZE nie mogą pracować
przez cały czas. Są uzależnione
od pogody i nie da się magazynować energii pozyskanej w ten
sposób. Kilka miesięcy temu
Francja zamknęła swoją najstarszą, ale wciąż sprawną elektrownię atomową w Fessenheim. Nałożyło się na to kilka dni
bezwietrznej pogody. Stanęły turbiny wiatrowe i doszło
do przerw w dostawie prądu.
W efekcie, w trybie awaryjnym
nad Sekwaną uruchomiono węglowe bloki energetyczne. Francuska minister transformacji
ekologicznej przestrzegła nawet
przed zimowymi wyłączeniami prądu. Ale to nie są tematy,

które przebijają się w mediach.
Szkoda, że o zawodności Zielonego Ładu dowiadujemy się mimochodem, kiedy druga potęga Unii Europejskiej zaczyna się
obawiać nawet lekkiej zimy.

Obawy innej natury
mają holenderscy
eksperci.
Północne prowincje Niderlandów chcą budować ekologiczne elektrownie wodorowe. Do ich powstania potrzeba
jednak ogromnej ilości energii.
Oblicza się, że do realizacji tego
pomysłu krajowe zużycie prądu
musiałoby wzrosnąć o 35 procent. Wymagałoby to podwojenia liczby farm wiatrowych
na Morzu Północnym. Eksperci alarmują, że ten projekt jest
zbyt ambitny i może zagrozić
zrównoważonej transformacji
energetycznej.
Obawy budzą nie tylko
ogromne koszty, ale także niepewność tej inwestycji. Jeśli budowa farm wiatrowych
nie spełni ambicji związanych
z czystym wodorem, Holendrzy
będą zmuszeni pójść w ślady
Francuzów i przeprosić się z paliwami kopalnymi.
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Zawodność OZE jest tematem tabu w Unii Europejskiej. Dowiadujemy się o tym
mimochodem, kiedy druga gospodarka w UE zaczyna bać się łagodnej zimy.

Polska jest
w innej sytuacji.
Ze względu na silne uzależnienie od węgla nie możemy sobie
pozwolić na żadne eksperymenty.
Jeżeli mamy przeprowadzić transformację energetyczną, to musimy mieć stuprocentową pewność, że ten plan się powiedzie
pod względem technologicznym
i finansowym. Pamiętajmy, że
w Polsce górnictwo nie sprowadza się jedynie do wymiaru energetycznego i klimatycznego. Równie ważny, jeśli nie najważniejszy
jest aspekt społeczny. Górnictwo i
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pokrewne branże zapewniają setki tysięcy miejsc pracy i generują
ogromne przepływy kapitałowe
na poziomie regionalnym i lokalnym. To wciąż koło napędowe śląskiej, a także polskiej gospodarki.
Na razie, na poziomie konkretów,
a nie złudnych idei Zielony Ład nie
jest w stanie zapewnić nam alternatywnych rozwiązań.

Nazwaliśmy naszą
konferencję Śląski Ład
z dwóch powodów.
W naszym regionie ład kojarzy się z porządkiem, har-

monią i równowagą. Na tych
wartościach został zbudowany
śląski etos i transformacja energetyczna nie może tego zburzyć.
W drugim znaczeniu Śląski Ład
nawiązuje do Zielonego Ładu, jako jego ważny, ale autonomiczny element.
Padło dziś zbyt wiele ważnych słów, żeby miało nie być
ciągu dalszego naszej konferencji. Chciałabym nadać naszym obradom trwalszy wymiar. Marzy mi się think tank
Śląski Ład, który stałby się bankiem dobrych pomysłów dla
naszego regionu w dobie trans-

formacji energetycznej. Jego
formuła nie powinna się ograniczać jedynie do kanałów komunikacyjnych między ekspertami
i politykami. To musi być skuteczne, medialno-promocyjne
narzędzie, które w przystępny
sposób opowie mieszkańcom
o szansach i zagrożeniach związanych z transformacją energetyczną. Ze swej strony mogę
obiecać przygotowanie formuły think tanku, ale bez waszego
wsparcia organizacyjnego i eksperckiego ten pomysł się nie
powiedzie.
Izabela Kloc
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