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Jakie konsekwencje dla górnictwa, 
hutnictwa, przemysłu cemento-
wego i innych branż energochłon-
nych może przynieść decyzja przy-
wódców państw członkowskich 
Unii Europejskiej w sprawie za-
ostrzenia polityki klimatycznej?

To jest sygnał bardzo niepokojący, decyzja ta 
oznacza, że branże te będą miały jeszcze 
większe kłopoty niż do tej pory. Dlatego ape-
lujemy do rządu, by bronił Śląsk przed zapa-
ścią, uchronił firmy przed upadkiem, a przede 
wszystkim ratował miejsca pracy. Reformy 
górnictwa z minionych lat polegały głównie 
na zamykaniu kopalń. Załogi dostawały co 
prawda różne oferty socjalne: odprawy, moż-
liwość zdobycia nowego zawodu czy nawet 
wsparcia na uruchomienie własnego sklepu 
czy innej małej firmy. Jednak zawsze brako-
wało jednego – budowania nowego rynku 
pracy, który mógłby zapełnić lukę po kopal-
niach czy likwidowanych hutach. Dlatego też 
wiele śląskich miast wygląda jak pustynia, 
ludzie z nich wyjeżdżają, a śląskie gminy 
związane z górnictwem dosłownie i w prze-
nośni się zapadają, bo nikt nie zadbał przede 
wszystkim o mieszkających tam pracowników 
zwalnianych z kopalń. Mam nadzieję, że teraz 
będzie inaczej. Wywalczyliśmy już rzecz ar-
cyważną – żaden górnik nie straci pracy z dnia 
na dzień, będą oni mogli dopracować spokoj-
nie do emerytury. To osiągnięcie w negocja-
cjach z rządem powinni docenić nie tylko 
pracownicy kopalń, ale i otoczenie górnictwa 
– właściciele sklepów, lokali usługowych i wszyst-
kich tych firm, które dzięki naszej branży 
dobrze prosperowały do tej pory na Śląsku. 
Nie mogę też nie wspomnieć o spotkaniu 
strony społecznej z premierem Mateuszem 
Morawieckim, do którego doszło 16 grudnia. 
Szef rządu zapewnił nas, że decyzja szczytu 
Unii Europejskiej o zaostrzeniu polityki klima-
tycznej nie zmienia żadnego z punktów 
wrześniowego porozumienia kończącego 
strajk pracowników Polskiej Grupy Górniczej. 
Pan premier podkreślił, że jest zdetermino-
wany, by zapisy podpisanego przez nas do-
kumentu zrealizować do końca. Teraz kilka 
następnych tygodni będzie swoistym „spraw-
dzam” z naszej strony. Gdy usiądziemy do 
stołu i zaczniemy rozmawiać o ostatecznej 
treści umowy społecznej, wszystko stanie się 
jasne. Przekonamy się, czy jest wola drugiej 
strony, by inwestować w nowoczesne tech-
nologie związane z węglem. Zobaczymy, czy 
ostatnia kopalnia naprawdę przestanie istnieć 
w roku 2049, bo niektórzy dziennikarze z War-
szawy, którzy Śląska na oczy nie widzieli, 
chcieliby zapewne, by stało się to wcześniej. 

W połowie grudnia odbyło się spo-
tkanie central związkowych z peł-
nomocnikiem rządu do spraw trans-
formacji energetycznej i górnictwa 
Arturem Soboniem, przy udziale 
ministra klimatu Michała Kurtyki. 
Ustalenia są znane, ale czy może 
Pan uchylić rąbka tajemnicy i prze-
stawić więcej szczegółów?

Strona rządowa przekazała nam informację, 
co będzie musiało się znaleźć w umowie 
społecznej, zanim dokument ten trafi do no-
tyfikacji przez Komisję Europejską. Dowie-
dzieliśmy się, że przewidywane daty likwida-
cji poszczególnych zakładów górniczych 
wkrótce ocenią eksperci, najprawdopodobniej 
z Głównego Instytutu Górnictwa i z katowic-
kiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. 
Każda z kopalń zostanie poddana analizie pod 
kątem tego, przez jaki czas może liczyć na 
zbyt swojego węgla. To budzi niepokój wśród 

wielu pracowników kopalń, bo zastanawiają 
się, kto pójdzie pierwszy do likwidacji. Rodzi 
też pytanie, czy ustalony we wrześniu har-
monogram nie zostanie zmodyfikowany. 
Zapewniam jednak, że Solidarność na bieżą-
co będzie monitorować tę sprawę. Kiedy 
tylko poznamy wspomniane opinie ekspertów, 
natychmiast się do nich odniesiemy. Mam też 
nadzieję, że wydatki na restrukturyzację uda 
się też pokryć środkami, jakie powinniśmy 
otrzymać w ramach unijnego Funduszu Spra-
wiedliwej Transformacji. Musimy jednak wal-
czyć o większe pieniądze dla Śląska, bo tu 
przemysł jest najbardziej zagrożony z powo-
du nowej polityki klimatycznej UE.

Według ministra klimatu i środo-
wiska Michała Kurtyki mamy szan-
sę na otrzymanie około 230 mld 
zł na wsparcie transformacji re-
gionów górniczych. Czy to wystar-
czy na odbudowę Śląska i innych 
regionów dotkniętych decyzjami 
UE?

Wszystko zależy od tego, gdzie te pieniądze 
pójdą. Pieniądze z funduszu transformacyj-
nego w jakichś 60–70 proc. pójdą co prawda 
do firm specjalizujących się w budowie farm 
wiatrowych, farm fotowoltaicznych czy elek-
trowni atomowych, ale przecież tam z pew-
nością nie powstanie tyle miejsc pracy, ile 
zostanie utraconych w górnictwie czy tym 
bardziej wszystkich branżach energochłon-
nych. Trudno nam więc uwierzyć w zapew-

nienia, że powstaną setki tysięcy miejsc 
pracy w sektorze odnawialnych źródeł ener-
gii. Zwłaszcza że obawiamy się też tego, że 
wspomniane firmy będą w większości pocho-
dzenia obcego, przez co pieniądze z funduszu 
wrócą do państw najbogatszych, tak jak to 
się dzieje przy realizacji wielu projektów unij-
nych. Śląsk natomiast pozostanie ze zdewa-
stowanym górnictwem, hutnictwem i prze-
mysłem ciężkim oraz dużym bezrobociem. 
Jeśli ktoś dobrze pamięta lata 90. XX wieku, 
może odnieść wrażenie, że mamy swoistą 
powtórkę z rozrywki. Zachód próbuje pozba-
wić nas tego, co jeszcze udało się ocalić, 
zapewniając przy tym kolejne rynki zbytu 
swoim firmom. I jeszcze jedna ciekawostka 
w tych smutnych okolicznościach – mamy 
żywy dowód na to, jak silne w Europie jest 
lobby gazowe. Gaz został uznany za tzw. 
paliwo przejściowe, dzięki czemu nadal będzie 
stosowany, na czym skorzystają Niemcy i Ro-
sjanie. Pani kanclerz Angela Merkel znów 
odniosła sukces, którym się nawet zbytnio 
nie chwali. Mam nadzieję, że przy negocjacjach 
z UE w sprawie pomocy dla reformy polskie-
go górnictwa nasz rząd też odniesie taki 
sukces.

W internecie możliwość przezna-
czenia dodatkowych pieniędzy dla 
Śląska czy górników nie jest dobrze 
widziana przez komentatorów. 
Nawet niektórzy politycy twierdzą, 
że rząd za bardzo dba o Śląsk, 
pomijając inne regiony. Przykła-

dem takich ataków była też fala 
hejtu wobec pracowników branży 
górniczej i ich rodzin – że nie prze-
strzegają reżimów sanitarnych, że 
nie zważając na pandemię trzy-
mają się pazurami swojej roboty, 
że nie chcą zgodzić się na wyrze-
czenia tak jak np. pracownicy Opla 
czy Fiata. Jak Pan przyjmuje takie 
opinie?

Takie komentarze wynikają z całkowitego 
braku wiedzy o górnictwie. Kopalni nie można 
ot tak sobie z dnia na dzień zamknąć. Całko-
wite wstrzymanie eksploatacji i wycofanie 
załogi oznaczają bowiem właściwie likwidację 
zakładu. W zakładach górniczych w Rybniku, 
Katowicach i Gliwicach, gdzie wstrzymano 
czasowo wydobycie, musiały pracować nadal 
służby utrzymania ruchu. Prowadzone tam 
prace polegały m.in. na tzw. odświeżaniu 
ścian wydobywczych, na utrzymaniu układów 
odpompowania wód i układów przewietrzania 
wyrobisk, aby nie doprowadzić do ich zalania 
i powstania zagrożenia pożarowego w kopal-
niach. Górnicy musieli więc nawet pomimo 
zagrożenia epidemiologicznego zjeżdżać na 
dół. Mimo to z moich kolegów, którzy przez 
cały ten najtrudniejszy czas, w marcu czy 
kwietniu, przychodzili do pracy, dzięki czemu 
zakłady górnicze w ogóle przetrwały, robiło 
się w internecie trędowatych. Bardzo mnie 
to martwi i boli, że internet huczy od komen-
tarzy, w których pracownicy kopalń obwinia-
ni są za rzekome plany odcięcia całego Śląska 
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Nam przede 
wszystkim chodzi 

o ratowanie 
miejsc pracy 

Spółki węglowe odprowadzają do Skarbu 
Państwa i do samorządów miliardy 

złotych podatków rocznie.  
Te pieniądze nagle znikną, gdy polityka 
UE doprowadzi do upadku górnictwa 

 – mówi Bogusław Hutek, 
przewodniczący Krajowej Sekcji 

Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ 
„Solidarność” w rozmowie  

z Mariuszem Andrzejem Urbanke.  



FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI 3 WYWIAD KONIECZNA POMOC DLA REFORMY GÓRNICTWA

od reszty kraju. To woda na młyn autonomi-
stów, którzy znów krzyczą: oddajcie Śląsk, 
a my pokażemy, jak sprawnie nim zarządzać. 
Tymczasem górnicy sami tego wirusa nie 
wyprodukowali – też się od kogoś zarazili, też 
są ofiarami. W jednej z kopalń źródłem zara-
żenia była pielęgniarka, w innej osoby, które 
przyjechały z zagranicy. Proszę zauważyć, że 
górnicy stosują się do obostrzeń sanitarnych, 
a procedury przyjęte na kopalniach są pra-
widłowe.

Mimo to pojawiły się nawet suge-
stie, że nie należy kupować węgla 
ze Śląska, bo jest skażony wiru-
sem. Podobno niektórzy biorą to 
na serio?

Tak, i nie jestem pewien, czy wynika to z ludz-
kiej głupoty, czy strachu, ale z własnego 
doświadczenia wiem, że takie opinie się 
zdarzają. Mój znajomy z Bytomia, który chciał 
otworzyć skład węgla w centrum kraju, do-
wiedział się, że nie podpiszą z nim umowy 
na udostępnienie terenu, bo jak ze Śląska, 
to może przywlec zarazę. Tymczasem my 
nadal dostarczamy surowiec gwarantujący 
Polsce i milionom jej mieszkańców jako taką 
niezależność energetyczną. Apelujemy więc, 
by nie wykorzystywać trudnej sytuacji w kra-
ju do robienia ze Śląska jakiejś enklawy, 
którą najlepiej byłoby odseparować, a funk-
cjonujący tam przemysł, z racji tego, że 
stanowi ognisko wirusa, zamknąć i zaorać.

Czy spadek wydobycia w śląskich 
kopalniach to rzeczywiście poważ-
ne zagrożenie, czy jedynie przej-
ściowa zapaść związana ze spad-
kiem zapotrzebowania na węgiel?

Widzimy, że spadło zapotrzebowanie na 
energię, bo firmy mniej jej zużywają, więc 
spadło też zapotrzebowanie na węgiel. Cały 
czas podkreślamy jednak, że nie wyjaśnia to 
natomiast faktu, dlaczego Polska nadal im-
portuje energię na znacznie większym po-
ziomie niż musi – czyli w granicach 15–20 
terawatogodzin, czyli znacząco wyższym od 
wynoszącego 5 terawatogodzin minimum, 
do odbioru którego nasz kraj jest zobowiąza-
ny. Argumentem jest niska cena importowa-
nej energii. Problem w tym, że taka polityka 
doprowadzi do całkowitej likwidacji polskich 
kopalń produkujących węgiel energetyczny, 
a następnie uzależnienia surowcowego od 
innych. Tymczasem energia jest dziś czynni-
kiem strategicznym – kto może ją wyprodu-
kować w oparciu o własne surowce, nie musi 
obawiać się ani szantażu Rosji, ani innych 
wielkich mocarstw. Śląsk przez dziesiątki lat 
dawał krajowi takie bezpieczeństwo, a dziś 
wszystko może zostać zaprzepaszczone. Nam 
przede wszystkim chodzi o ratowanie miejsc 
pracy. Pragnę mocno podkreślić, że upadek 
PGG i polskiego górnictwa to nie tylko likwi-
dacja miejsc pracy w kopalniach, ale również 
w spółkach zależnych, w spółkach kooperu-
jących z kopalniami, w sklepach i sklepikach 
funkcjonujących obok kopalń. W PGG pracu-
je 42 tys. osób, ale wraz z firmami kooperu-
jącymi daje to aż 120 tys. osób. A do tego 
dochodzą rodziny – w sumie nawet 200 tys. 
ludzi mogłoby stracić źródło utrzymania w ra-
zie niekontrolowanego upadku PGG. To dla 
Śląska byłby dramat. Przypominam też, że 
spółki węglowe odprowadzają do Skarbu 
Państwa i do samorządów miliardy złotych 
podatków rocznie. Te pieniądze nagle znikną, 
gdy zamkniemy z dnia na dzień PGG. A war-
to pamiętać, że polityka klimatyczna UE może 
doprowadzić do upadku nie tylko PGG, ale 
i całego górnictwa. PG

OKIEM REDAKCJI 
Co nas czeka w 2021 roku? 
Najważniejsze wydarzenia, które 
wpłyną na polską gospodarkę

1.  Szczepienia przeciwko COVID-19
27 grudnia 2020 r. rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciwko COVID-19.  
Polacy wciąż jednak wyraźnie nie są do nich przekonani. Gotowość zaszczepienia 
deklaruje niespełna połowa ankietowanych obywateli. To zaskakujące, gdyż 
zdaniem przytłaczającej większości ekspertów szczepionki są całkowicie 
bezpieczne. Jeśli operacja szczepień nie przebiegnie pomyślnie, to skutkiem tego 
będą kolejne restrykcje, co znów odbije się na gospodarce. 
Tymczasem nie ma innej metody na wygraną z koronawirusem niż masowe 
szczepienia, które spowodują, że nie będzie on mógł się rozprzestrzeniać. Dzięki 
szczepionkom będzie można jak najszybciej znieść obostrzenia, co zatrzyma 
zamykanie polskich firm i cofnie groźbę wzrostu bezrobocia.
Wygrane będą rządy tych państw, którym uda się przekonać swoich obywateli 
do masowych szczepień. Ich gospodarki wystartują szybciej na pełnych obrotach 
i będą mogły zyskiwać znaczące przewagi. To z kolei będzie podnosić poziom 
życia ich obywateli. Premier Mateusz Morawiecki ma rację, gdy mówi, że 
szczepienie jest patriotycznym obowiązkiem. – To może być dla nas dobry rok. 
Zróbmy wszyscy wszystko, żeby tak się właśnie stało – zaapelował szef rządu. 

2.  Szybkie uruchomienie środków  
 z Funduszu Odbudowy
Jeszcze w styczniu 2021 r. rząd ma przedstawić kompleksowy plan gospodarczy 
wychodzenia z kryzysu wynikającego z epidemii COVID-19. Ma to być szeroki 
dokument gospodarczy na kilka następnych lat, dotyczący m.in. inwestycji. 
Kluczową rolę w realizacji tych zapowiedzi będą odgrywać środki z Funduszu 
Odbudowy. Rządy państw członkowskich liczą, że uda się je uruchomić w drugiej 
połowie roku.
Polska gospodarka jest silnie związana z Europą. Szacuje się, że ok. 80 proc. 
naszego eksportu trafia do państw Starego Kontynentu, dlatego szybkie odbicie 
w tych krajach ułatwi wychodzenie z kryzysu także w Polsce. 
Jeśli natomiast proces odbudowy miałby się opóźniać, rząd będzie zmuszony 
finansować realizację dużych inwestycji krajowych z emisji papierów 
wartościowych. Na razie jest na to przyzwolenie inwestorów, którzy chętnie 
kupują polskie obligacje i nie dostrzegają w nich dużego ryzyka.

3.  Ułożenie stosunków z nową administracją  
 Stanów Zjednoczonych
Z końcem stycznia 2021 r. w Białym Domu pojawi się nowy gospodarz. 
Republikanina Donalda Trumpa zastąpi demokrata Joe Biden. Jednak wbrew 
pozorom zagraniczna polityka gospodarcza USA na wielu frontach pozostanie 
niezmieniona. W kontekście Polski dotyczy to przede wszystkim rozszerzenia 
sankcji na gazociąg Nord Stream 2. Eksperci z otoczenia prezydenta–elekta 
argumentują, że Niemcy, jak i cała Europa w razie ukończenia budowy gazociągu 
dodatkowo uzależnią się energetycznie od Moskwy. Joe Biden utrzyma też 
amerykańskie zobowiązania wobec NATO. Jego zdaniem artykuł 5. Traktatu 
Północnoatlantyckiego stanowi niezachwianą więź między USA i Polską. 
Z kolei utrzymanie asertywnej polityki wobec Chin może stworzyć szansę na 
skuteczne przenoszenie produkcji z Państwa Środka do Europy. Duże korzyści 
mogłaby odczuć także Polska – wciąż postrzegana jako kraj o niskich, na tle UE, 
kosztach pracy, ale z dobrze przygotowaną kadrą pracowniczą i menadżerską.

Jeśli ktoś dobrze 
pamięta lata 
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Jeszcze rok temu PLL LOT był o krok od 
zakupu linii lotniczych Condor, znanego 
i cenionego w Niemczech przewoźnika 
wakacyjnego. Dzięki przejęciu firmy ob-
sługującej 20 proc. rynku rejsów czarte-
rowych naszego zachodniego sąsiada LOT 
miał się stać jednym z wiodących pod-
miotów lotniczych w Europie. Oferta Pol-
skiej Grupy Lotniczej (PGL), do której w 100 
proc. należy PLL LOT, opiewająca na 
około 250 mln euro, przebiła oferty znanej 
konkurencji. Transakcją interesowała się 
bowiem także Lufthansa czy grupa zarzą-
dzająca m.in. liniami British Airways, 
Iberia, Wizz Air czy Ryanair Holdings oraz 
dwa fundusze inwestycyjne – amerykań-
ski Apollo i brytyjski Greybull.

LOT rósł w siłę

Wykorzystanie świetnej okazji biznesowej 
do zakupu przewoźnika, należącego do 
upadłej kilka miesięcy wcześniej grupy 
turystycznej Thomas Cook (biuro chciało 
sprzedać Condora rok wcześniej za 1,25 
mld euro), miało być też ukoronowaniem 
kilku lat ciężkiej – ale przynoszącej coraz 
lepsze efekty – pracy szefa LOT-u Rafała 
Milczarskiego. Pod jego wodzą od 2016 r. 
polska linia lotnicza notowała coraz lepsze 
wyniki zarówno finansowe, jak i ilościowe. 
W 2019 r. narodowy przewoźnik osiągnął 
przychód ze sprzedaży w wysokości 7,37 
mld zł, czyli o ponad miliard zł więcej 
niż w 2018 r. Zanotował też znaczący 
zysk na działalności podstawowej w wy-
sokości blisko 114 mln zł. W ubiegłym 
roku LOT przewiózł na pokładach rekor-
dową liczbę 10 mln pasażerów i urucho-
mił 15 nowych połączeń. Był to kolejny 

rok, w którym spółka utrzymała rentow-
ność, pomimo że branżę lotniczą, w tym 
polską linię, spotykały problemy, choć-
by z globalnym uziemieniem floty 
B737MAX czy kłopoty z silnikami Rolls 
Royce w boeingach 787.
Prawdziwa katastrofa dla rynku lotnicze-
go przyszła jednak na wiosnę 2020 r. wraz 
z pandemią koronawirusa. Zapaść w bran-
ży trwa właściwie do dnia dzisiejszego 
i potrwa zapewne jeszcze dopóty, dopóki 
ludzkość nie upora się z tym globalnym 
problemem.

Rządy wspierają swoje 
linie lotnicze

W związku z pandemią w tym roku świa-
towy rynek lotniczy znalazł się w najwięk-
szym kryzysie w historii. Jeszcze w 2019 r. 
linie lotnicze przewiozły łącznie 4,5 mld 
pasażerów. Szacuje się, że w mijającym 
właśnie roku liczba ta ogółem nie przekro-
czy 1 mld. Międzynarodowe Zrzeszenie 
Przewoźników Lotniczych (IATA) liczy stra-
ty branży już w setkach miliardów dolarów.
Zakup Condora przez PGL, który miał być 
finalizowany w kwietniu 2020 r., nie do-
szedł ostatecznie do skutku, bo LOT, po-
dobnie jak i wszystkie inne linie lotnicze 
na świecie, sam zaczął potrzebować fi-
nansowego wsparcia. 
Jak mówią eksperci, kataklizm związany 
z pandemią na rynku lotniczym przetrwa-
ją nie tyle najmocniejsze firmy, ale te, 
które najlepiej wykorzystają otrzymaną od 
swoich rządów pomoc publiczną. Wsparcie 
rządowe zapewniły już sobie m.in. Air 
France, któremu udało się uzyskać rekor-
dowe 7 mld euro, czy Lufthansa, która 

dostanie 6 mld euro. W TAP Portugal zain-
westowano 1,2 mld euro, w Brussels Air-
lines – 290 mln euro, w Finnair – 286 mln 
euro, a w SAS – 137 mln euro. Komisja 
Europejska zaakceptowała również plan 
włoskiego rządu, który zakłada dofinanso-
wanie na poziomie 200 mln euro w Alitalię. 
W ostatnich dniach wsparcie nadeszło tak-
że dla naszego przewoźnika. Polski środek 
pomocy publicznej na wsparcie LOT-u w kon-
tekście strat poniesionych w wyniku pan-
demii koronawirusa zatwierdziła już Komisja 
Europejska. Pomoc obejmuje pożyczkę 
w wysokości 1,8 mld zł i zastrzyk kapitało-
wy w kwocie ponad 1,1 mld zł. 
Jak powiedział Paweł Borys, prezes Pol-
skiego Funduszu Rozwoju – instytucji, 
która przeprowadziła emisję obligacji za 
900 mln zł celem pozyskania środków na 
wsparcie PLL LOT, ta pomoc pomoże prze-
woźnikowi przejść bezpiecznie przez 
pandemię. – Zakładając, że pandemia się 
cofnie, a ożywienie na rynku lotniczym 
nastąpi już w 2022 r., a 2023 r. takie wy-
raźne, to firma ma potencjał, aby się 
stabilnie rozwijać – wskazał Borys. Pod-
kreślił, że kluczowy jest fakt, że przed 
pandemią polski przewoźnik był zdrową, 
rentowną firmą ze sporymi możliwościami, 
co jego zdaniem uzasadnia tego typu 
pomoc. 

Kraj potrzebuje 
narodowego przewoźnika

O wsparciu dla LOT-u od kilku miesięcy 
mówił wicepremier Jacek Sasin. Jego zda-
niem trudno sobie wyobrazić, by Polskie 
Linie Lotnicze zniknęły z nieba. – Na sku-
tek światowej pandemii koronawirusa 

branża lotnicza stanęła w obliczu najwięk-
szego kryzysu w swojej historii. Problemy 
te dotknęły również polskiego przewoź-
nika, który przed pandemią dobrze się 
rozwijał – powiedział wicepremier Jacek 
Sasin. Dodał, że przetrwanie narodowego 
przewoźnika i dalszy jego rozwój po usta-
niu kryzysu ma ogromne znaczenie dla 
całej gospodarki.
To znaczenie LOT udowodnił także na 
początku pandemii, organizując akcję 
„LOT do Domu”, która pozwoliła Polakom 
wrócić w tym trudnym okresie z zagrani-
cy do kraju, płacąc za bilet zryczałtowaną 
stawkę. Potem projekt został przekształ-
cony w „Cargo dla Polski”, w ramach 
którego podmioty publiczne i prywatne 
mogły zgłaszać zapotrzebowanie na trans-
port sprzętu medycznego i środków ochron-
nych. Te kryzysowe zadania LOT wypełnił 
znakomicie.
Polskie Linie Lotnicze LOT obchodzą właśnie 
swoje 92. urodziny. Założono je dokładnie 
29 grudnia 1928 r., a oficjalnie działalność 
rozpoczęły 1 stycznia 1929 r. jako pań-
stwowo-samorządowe przedsiębiorstwo 
„Linje Lotnicze LOT”. Przetrwanie ciężkie-
go czasu pandemii przez narodowego 
przewoźnika powietrznego znad Wisły to 
jednak nie jest sprawa sentymentu, lecz 
czystej kalkulacji. LOT odgrywa bowiem 
ważną rolę w zakresie zatrudnienia i łącz-
ności w Polsce, a także w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej. Prawidłowo zarzą-
dzany, tak jak miało to miejsce w ostatnich 
latach, będzie odprowadzał do budżetu 
państwa podatki i z pewnością, jeśli zajdzie 
taka potrzeba, zdarzy się jeszcze niejedna 
okazja by w przyszłości – może nawet nie-
dalekiej – przejął jakąś zagraniczną linię 
lotniczą, tak jak zamierzał to uczynić 
z Condorem w zeszłym roku. PG
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LOT musi wrócić na światowe niebo 
Od kilku lat Polskie Linie Lotnicze LOT należały do najdynamiczniej rozwijających się przewoźników lotniczych 

w Europie. Przybywało nowych połączeń, a flota wzbogacała się o najnowocześniejsze maszyny. W 2019 r. PLL LOT 
przewiózł na pokładach swoich samolotów rekordową liczbę 10 mln pasażerów. Ekspansję polskiego przewoźnika 

brutalnie przerwała pandemia koronawirusa. Jeśli jednak PLL LOT dobrze wykorzysta środki pomocowe, które 
właśnie otrzymał od polskiego rządu, znowu może stać się tygrysem na rynku lotniczym Europy. 

Tekst Paweł Woźniak


