
 
Reprezentując  Bractwo  Gwarków, które przesłało  na adres PANA  Premiera   

w  dniu 13  maja  LIST  OTWARTY,  jako  członek Zarządu i współautor 
wystąpienia  pozwalam sobie prosić uprzejmie Pana Premiera   

o przedstawienie kilku dodatkowych przemyśleń 
 

 I )  znaczącą  przeszkod ą na drodze do poprawy konkurencyjno ści górnictwa  to  
 
m.in. KRAJOWE  USTAWODASTWO , można bowiem bezmyślnie zahamować zagospodarowanie  
strategicznych dla Państwa  zasobów  energetycznych, czas uzyskania stosownych decyzji 
koncesyjnych to prawie 10 lat, a kuriozalnym to nadmierne obciążenia  publiczno - prawne, których 
wysokość  sięga przykładowo za 2013r.  aż 7,1 mld  zł, stanowiąc  ok..31%  kosztu sprzedanego 
węgla !!!   
 
Może jest czas by pomy śleć o zmianie systemu obci ążeń publiczno--  prawnych , chociażby w  
zakresie całego  pakietu  tzw. opłat i  kar ekologicznych, a nadto zobowiązań nie należących do 
typowych zobowiązań  publiczno – prawnych, jak opłaty koncesyjnej, za użytkowanie górnicze czy za 
dostęp do informacji geologicznej obciążających dodatkowo koszty Oczywiście żaden z przyjętych 
systemów wsparcia, czy  liberalizowania podatków nie może w jakikolwiek sposób zmniejszać 
odpowiedzialności Zarządów i załóg za kształtowanie poziomu kosztów produkcji  
 
 

II ) Drugi temat  to   anormalna  sytuacja  w sektorze p aliwowo – energetycznym   
 
Sektor jako całość  przynosi krociowe  zyski  w sytuacji gdy dwa podstawowe  ogniwa – czyli 
górnictwo i elektrownie notują straty, a   beneficjentami tychże zysków są  Przesył  i  Dystrybucja  
Wydaje si ę, iż  wskazanym byłoby zastanowienie się nad zmianami struktur organizacyjnych  
sektora wydobywczego z sektorem wytwarzania energii poprzez dopuszczenie do  połączeń  
kapitałowych  wzorem T A U R O N U, a nadto stanowienie warunków do podniesienia  
Efektywności  poprzez  m. in. wydłużenie czasu pracy dla kopalń do 6 dni   
 
 

III )  Niezmiernie istotn ą jest potrzeba  podejmowania  przez Rząd  Polski i Europosłów  
konsekwentnych działań w Unii Europejskiej na rzecz  m.in. zrównoważonego rozwoju -- 
godzącego interesy ekologów, przemysłu i społeczności lokalnych, w celu niedopuszczenia do 
zagłady europejskiego przemysłu lub doprowadzenia do migracji przemysłu do państw, w których  nie 
stosuje si ę  drastycznych ustale ń w zakresie podwy ższania poziomów emisji C O 2,  

 

 Akceptacja  nie zrównoważonego  rozwoju  czyli przyjęcie ostrych wprost reżimowych rozwiązań 
ekologicznych to niewątpliwie doprowadzenie do lawinowego wzrostu cen  energii  a tym samym do 
wzrostu bezrobocia i pogorszenia stopy życiowej społeczeństw krajów poszerzonej  UNII.  
 
 
Opracował 
Członek Zarządu 
Zygfryd Skrzypek 


