w w w.now ygornik.pl

16 –31 M a j a 2 013

a k t u a l n o ś c i

5

Opinie uczestników debat węglowych na Europejskim Kongresie Gospodarczym

J anusz O lszowski ,
prezes Górniczej Izby
P rzemysłowo -H an dlowej: W Polsce górnictwo jest państwowe.
Jednak polityka właścicielska wobec górnictwa
nie jest jasno określona.
Przestrzegałbym tu przed pojęciem kopalń
trwale nierentownych i likwidowaniem kopalń uznanych za trwale nierentowne. Gdy
wydobędziemy węgiel ze złoża, to co innego.
Ekonomia w odniesieniu do górnictwa powinna być kreowana nie tylko na poziomie
spółek węglowych, ale powinien to być rachunek zysków i strat na poziomie makroekonomicznym. A w tym rachunku powinno
się m.in. wziąć pod uwagę koszty ewentualnej
likwidacji kopalń, a także koszty społeczne.

odbiorcy mieli pewność, że dostają paliwo
bardzo dobrej jakości, wyprodukowane w Polsce i mające gwarancję producenta, któremu
zależy na opinii. Promocja węgla z polskich
kopalń może przeciwdziałać importowi surowca do Polski.

Zbigniew Stopa, prezes
zarządu Lubelskiego
Węgla Bogdanka: Pomysł, by zabronić pracy
w kopalniach w soboty,
ma się nijak do ekonomii.
Ważna jest możliwie jak
największa efektywność,
w tym kierunku należy zmierzać. Bogdanka ma znacznie niższe koszty niż kopalnie
na Śląsku. Chcemy być konkurencyjni na polskim rynku węgla energetycznego. Czujemy
na plecach oddech rosyjskiego węgla. Konkurencja ze wschodu jest
groźna, bo tam transport
nie zawsze jest poddany
regułom rynkowym.

Janusz Steinhoff, wi-

Thomas Lautsch, wiceprezes PG Silesia:
W polskim górnictwie
jest wielki postęp, jednak
należy redukować koszty.
Żeby to osiągnąć, musi
zmienić się mentalność
pracowników. Kiedyś
uznawano, że górnictwo
musi być niebezpieczne i bardzo kosztowne.
To fałszywy pogląd. Można pracować bez wypadków i wysokich kosztów.
cepremier w rządzie
AWS, współtwórca reformy górnictwa realizowanej przez ten
rząd: Trzeba się zastano-

wić, jaka jest przyszłość
tej branży, czy konieczne
będą decyzje o likwidacji
trwale nierentownych kopalń. Wiceminister
gospodarki Tomasz Tomczykiewicz powiedział o potrzebie odważnych decyzji odnośnie
trwale nierentownych kopalń, czym wywołał
spore emocje. To nie rząd będzie odpowiadał
za te decyzje, będą za nie odpowiedzialne zarządy spółek węglowych. Kopalnie, w których
występuje nadkoncentracja górniczych zagrożeń, muszą być likwidowane albo sprzedawane
nowym właścicielom. Nowi właściciele wprowadzą nowe zasady organizacji pracy i dzięki
inwestycjom przedłużą funkcjonowanie tych
kopalń.

W czasie debat węglowych sala była wypełniona
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Nowy Górnik

Profesor Maciej Kaliski: Musimy stworzyć
markę Polski Węgiel.
Chodzi o to, aby mniejsi

Nowy Górnik

Co robić w czasie spowolnienia gospodarczego?

Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes KW: Nie planujemy zamykania kopalń

