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A K T U A L N O Ś C I
Premier spotkał się 25 czerwca z górniczymi związkami

MAT. PRAS. KPRM

Najważniejsza walka o płynność
spółek węglowych
W środę 25 czerwca w kancelarii premiera
odbyło się spotkanie Donalda Tuska z przedstawicielami górniczych central związkowych.
W rozmowach uczestniczyli również wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz stojący
na czele powołanego w maju międzyresortowego zespołu opracowującego rozwiązania,
których celem jest poprawa sytuacji górnictwa węgla kamiennego oraz Włodzimierz
Karpiński, minister skarbu.

– Nie było jakichś końcowych konkluzji,
dążymy do tego, by takie pojawiły się w końcu lipca na spotkaniu w Katowicach – mówi
Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący
Związku Zawodowego Górników w Polsce,
który uczestniczył w spotkaniu. – Jest miesiąc
na to, by właściciel sprawił, żeby finansowanie
górnictwa odbywało się w sposób racjonalny
i żeby była uruchomiona ścieżka kredytowa
dla spółek węglowych. Najważniejszą kwestią
jest teraz płynność finansowa spółek węglowych. W trakcie spotkania były omawiane
różne kwestie, ale skrótowo, bo premier się
spieszył, bowiem później w sejmie miał się
odnieść do kwestii podsłuchów członków
rządu. Była też między innymi mowa o tym,
że nasza energetyka musi być oparta o węgiel
z polskich kopalń, i o tym, żeby nie było tak, iż
węgiel kamienny jest wypychany przez węgiel
brunatny – zaznacza Wacław Czerkawski.

Ciekawa liczba

250
MLN ZŁOTYCH

to rzeczywista strata KW po czterech miesiącach
2014 roku. KW w ubiegłym roku, głównie z powodu spadku cen węgla, odnotowała prawie 700 mln
zł straty netto. W pierwszym kwartale 2014 roku
KW straciła niemal 80 mln zł netto.

Z a miesiąc konkrety
Według Wacława Czerkawskiego za miesiąc powinny już być znane konkretne rozwiązania. – Jest nadzieja, że pod koniec lipca
przyjdzie wreszcie pora na konkrety, a nie tylko będziemy znowu omawiali bieżące problemy – podkreśla. – Dziś utkwiło mi w głowie
sformułowanie ministra Karpińskiego, który
powiedział o „humanitarnej restrukturyzacji”. Zastanawiam się, co minister Karpiński
miał na myśli. Liczymy, że za miesiąc będzie
już mowa o konkretnych działaniach, bo czas
ucieka, a sytuacja polskiego górnictwa jest niezwykle trudna – zaznacza Wacław Czerkawski.
W trakcie spotkania z premierem związkowcy wskazywali między innymi na funkcjonowanie całego sektora paliwowo-energetycznego w kontekście obecnego poziomu
cen węgla (za tonę węgla energetycznego
w ARA płaci się około 72 dolary). Według

W środę 25 czerwca w kancelarii premiera odbyło się spotkanie Donalda Tuska z przedstawicielami górniczych central związkowych. Nie było konkluzji
związkowców nie powinno być tak, że energetyka generuje znaczące zyski, a niektórym
spółkom węglowym grozi widmo upadłości.
Spotkanie 25 czerwca było piątym, jakie premier odbył ostatnio z górniczymi
związkami. Wcześniejsze spotkanie odbyło
się 5 czerwca w Katowicach. Donald Tusk
zaznaczył wtedy, że naprawiając sytuację
w górnictwie, rząd będzie unikał scenariuszy drastycznych polegających na likwidacji
nierentownych kopalń.

S zukanie mało
dotkliwych rozwiązań
– Zadaniem zespołu jest szukanie takich
sposobów działania, które będą możliwie mało
dotkliwe dla rynku pracy na Górnym Śląsku i skupią się na tym, jak naprawić sytuację
w poszczególnych kopalniach, a nie będą iść
najkrótszą drogą, jaką byłaby dziś likwidacja
nierentownych kopalń – mówił 5 czerwca
premier Donald Tusk. Wskazywał przy tym,
że drastyczne decyzje likwidacyjne są bardzo
kosztowne zarówno pod względem społecznym, jak i z punktu widzenia budżetu państwa. – Dlatego wszyscy bez wyjątku mamy
interes w tym, by szukać innych rozwiązań,
które uczynią Kompanię bardziej efektywną
niż do tej pory – podkreślił premier, odnosząc
się do problemów największej górniczej spółki,
która w ubiegłym roku, głównie z powodu
spadku cen węgla, odnotowała prawie 700
mln zł straty netto. W pierwszym kwartale
2014 roku KW straciła niemal 80 mln zł netto,
a za cztery miesiące br. rzeczywista strata KW
to około 250 mln zł.

W ęgiel to nie tylko zysk
W trakcie poprzedniego spotkania
ze związkami, które odbyło się 5 czerwca,
premier wskazywał, że rządowy zespół przygotował rekomendacje w sprawie możliwości
ograniczania importu węgla. – Wydawało

nam się rzeczą istotną, żeby w tej kwestii zbadać również ewentualne patologie. Chodzi
nie tylko o ochronę polskiego węgla przed
ewentualną nieuczciwą konkurencją, ale także
o wyeliminowanie patologii i korupcji w samej
dystrybucji węgla – wyjaśniał po spotkaniu,
do którego doszło 5 czerwca, premier Tusk.
– Węgiel w Polsce to nie tylko zysk, ale
też kategoria strategii energetycznej, nie mówiąc o elementach społecznych i kulturowych
na Śląsku, dlatego handel węglem powinien
być poddany pewnym regulacjom, które

Bank Gospodarstwa
Krajowego rozważy
finansowanie projektów
spółek węglowych,
jednak muszą one
przygotować wcześniej
plany restrukturyzacji,
które uzasadniałyby sens
ekonomiczny inwestycji.
jednak nie ograniczałyby konkurencji. Chodzi m.in. o budowanie standardów poprzez
certyfikację, jak i chronienie rynku przed nieuczciwą konkurencją – mówił premier.
Związkowcy niezmiennie wskazują,
że sytuacja górnictwa węgla kamiennego jest
bardzo trudna. W pierwszym kwartale br.
górnictwo wygenerowało 143,8 mln zł straty.
Wynik na sprzedaży węgla wyniósł minus
272,6 mln zł.
Potrzeba pilnych działań strategicznych
dotyczących całego sektora, który popada
w coraz większe tarapaty. Problemy górnictwa są m.in. pochodną znacznego spadku cen
na rynku międzynarodowym. W pierwszym
kwartale br. zdołano u nas wydobyć 17,9 mln

ton węgla, podczas gdy przed rokiem było
to 18,7 mln ton. Sprzedaż węgla wyniosła
16,7 mln ton, z czego 14,5 mln ton ulokowano
na rynku krajowym, a 2,1 mln ton na rynkach
zagranicznych. Problemem są zwały węgla –
Kompania Węglowa ma na nich ponad 5,2 mln
ton surowca, a Katowicki Holding Węglowy
przeszło 1,8 mln ton.

B ank pomoże , jeśli będzie
plan restrukturyzacji
Jeszcze przed spotkaniem z premierem 25 czerwca Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, wskazywał,
że pierwszy problem to kwestia możliwości
szybkiego odzyskania płynności finansowej
przez górnictwo. Druga sprawa dotyczy natomiast spółek energetycznych – ze względu na spadające ceny węgla koszt produkcji
energii uległ znaczącemu obniżeniu. – Nie
wpłynęło to jednak na wysokość rachunków
za energię przeciętnego Kowalskiego. Spółki
energetyczne osiągają gigantyczne zyski, ale
nie zamierzają dzielić się tymi zyskami z sektorem wydobywczym – podkreślał Dominik
Kolorz, który możliwym światełkiem w tunelu
nazwał zapowiedź prezesa BGK Dariusza Kacprzyka. Na początku czerwca sygnalizował on,
że Bank Gospodarstwa Krajowego rozważy
finansowanie projektów spółek węglowych,
jednak muszą one przygotować wcześniej
plany restrukturyzacji, które uzasadniałyby
sens ekonomiczny inwestycji.
Premier Donald Tusk był krócej na spotkaniu z górniczymi związkowcami w środę 25
czerwca. Na godzinę 15:00 w sejmie zaplanowano bowiem informację premiera dotyczącą podsłuchanych rozmów członków rządu.
Po wyjściu premiera spotkanie ze związkowcami trwało jeszcze około 40 minut.
JERZY DUDAŁA
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