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Audyt w spółkach węglowych

W Kompanii Węglowej, Jastrzębskiej Spółce
Węglowej i Katowickim Holdingu Węglowym
trwa audyt zlecony przez Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii. Decyzję o powołaniu zespołów audytorskich podjęły rady
nadzorcze spółek górniczych.

W pierwszej połowie marca ma być
gotowy wstępny raport o stanie Kompanii
Węglowej. Pełna wersja powinna być gotowa
w ostatnich dniach marca. Audytorzy analizują sytuację każdej kopalni, zajmą się także
centralą spółki.
Grupą audytorów Kompanii Węglowej
kieruje senator Adam Gawęda. Analiza
ma odpowiedzieć na pytanie: Czy można
obniżyć koszty i poprawić efektywność,
nie obniżając zarobków załóg górniczych?
Audytorzy mają także sprawdzić, jak są realizowane założenia restrukturyzacyjne
w Kompanii.
Atmosfera w spółce jest napięta. Związki zawodowe weszły w spór zbiorowy z zarządem. Nie zgadzają się na obniżanie płac

górników. Chcą gwarancji, że w Polskiej
Grupie Górniczej zostaną zachowane zasady
wynagradzania. Chcą także poznać szczegóły
planu naprawczego.
Rada nadzorcza 24 lutego odwołała
Krzysztofa Sędzikowskiego ze stanowiska
prezesa spółki. Przez trzy miesiące obowiązki
prezesa będzie pełnił Tomasz Rogala. Prezes
Rogala zapowiedział, że będzie kontynuował
prace zmierzające do powołania Polskiej Grupy Górniczej z kopalń i zakładów KW. Zaprosił związki do rozmów.
Oficjalnie audyt nie ma związku z napiętą sytuacją, jednak oczekuje się, że jego
wyniki pozwolą na wiarygodne przedstawienie sytuacji firmy stronie społecznej.
Wśród audytorów są także przedstawiciele
związków zawodowych. Czy ich udział w zespołach audytorskich zakończy wreszcie
odwieczny spór o to, czy przedstawiciele
załóg górniczych są rzetelnie informowani
czy też zarządy spółek węglowych ukrywają informacje, żeby wymusić oszczędności
płacowe?
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Specjalnie dla Nowego Górnika komentuje
Adam Gawęda, senator RP, kierownik grupy
audytorów

Są rezerwy,
trzeba je wykorzystać
Audyt jest oceną obecnej sytuacji spółki oraz
przebiegu procesów naprawczych i restrukturyzacyjnych. Powinien być
odpowiedzią na wiele postawionych pytań:
czy w Kompanii Węglowej można poprawić efektywność, jak przebiegają proces inwestycyjny, zlecanie usług
i zakup materiałów w poszczególnych kopalniach i czy można obniżyć koszty, nie sięgając do kieszeni górników, czyli nie obcinając
zarobków?

Wiem, że zaraz spotkam się z zarzutem,
że przystępujemy do audytu z jakąś tezą i będziemy chcieli ją na siłę udowodnić. Zapewniam, że tak nie jest. Potrzebujemy informacji
po to, aby zaproponować systemowe zmiany,
bardzo na tym etapie potrzebne. Zespół audytujący Kompanię Węglową i zespoły pracujące
w pozostałych spółkach koncentrują się między innymi na analizie kosztów, racjonalności
podejmowanych decyzji i na tym, czy na poziomie kopalń dobrze gospodaruje się złożem,
jak są prowadzone roboty przygotowawcze
i jak jest realizowany plan biegu ścian.
W Kompanii Węglowej istotne jest
sprawdzenie stopnia zaawansowania prac
mających na celu powołanie Polskiej Grupy
Górniczej. Chodzi nam też o ocenę celowości

zrealizowanych inwestycji i jakość gospodarowania złożem. W wielu przypadkach brakuje
działań, które byłyby spoiwem dla całej spółki
górniczej.
Na razie mogę wstępnie skomentować
wnioski nasuwające się po audycie pięciu kopalń. Są rezerwy, które trzeba wykorzystać,
aby obniżyć koszty. Usługi firm zewnętrznych,
również tych niezwiązanych z produkcją, czy
gospodarka materiałowa – tu można szukać
oszczędności. W kopalni Halemba-Wirek
miałem okazję zapoznać się z rzetelnym podejściem do racjonalizacji kosztów i innym
spojrzeniem na przyszłość kopalni, dosyć
trudnej ruchowo, i zorientowaniem na pokłady gwarantujące widoczną poprawę wyników.
Zwracamy uwagę na posiadane kadry własne
audytowanych kopalń, ich kwalifikacje i menedżerskie przygotowanie. To bardzo ważne
dla przyszłości spółki.
Są też kopalnie, w których trudno doszukać się uzasadnienia dla nietrafionych inwestycji i brak właściwego podejścia do procesu
planowania. W innej, nie będę podawał nazwy,
brak było analizy prognozowanych kosztów.
Choć na wysuwanie generalnych wniosków
jest za wcześnie, to już teraz mogę powiedzieć,
że najczęściej mamy do czynienia z dużym
zaangażowaniem dyrekcji kopalń i kierownictwa. Dyskusje, rzeczowe wnioski i otwartość
na zmiany – to napawa optymizmem.
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Poszukiwacze prawdy
o górnictwie zaczęli pracę
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