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Śląsk 2.0

Rząd przyjął w Katowicach
program dla Śląska
Premier Ewa Kopacz poinformowała, że rząd
ma cztery miesiące na przeprowadzenie przygotowanego programu dla Śląska i całą przyszłą kadencję, bo wierzy, że po wyborach będzie kierować nowym rządem. We wtorek, 30
czerwca przyjęto program Śląsk 2.0. Rząd obradował na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach. – Zamierzam dobre zmiany dla Polski przeprowadzać przez kolejne cztery lata
ze swoim rządem – powiedziała premier.

Premier Ewa Kopacz prezentuje program Śląsk 2.0
MACIEJ ŚMIAROWSKI / KPRM

Od 29 do 30 czerwca premier Ewa Kopacz
i członkowie rządu przebywali w województwie śląskim. W Katowicach 30 czerwca odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu. Rada Ministrów przyjęła program Śląsk 2.0. Dotyczy
on rozwoju regionu i wsparcia dla górnictwa,
a został zapowiedziany w styczniu tego roku
w czasie górniczych protestów.
W poniedziałek, 29 czerwca, premier spotkała się ze związkowcami. Jej zdaniem ponaddwugodzinne rozmowy były konstruktywne.
– Zapytałam, czy jest chociaż jedna osoba na tej
sali, która jest przeciwna wdrożeniu programu
dla Śląska, który przywieźliśmy. Nie było ani
jednej – powiedziała premier Kopacz w czasie
poniedziałkowej konferencji prasowej.
Pytana przez dziennikarzy o to, czy ratowanie górnictwa może się opłacać, powiedziała: – Dobrze wdrożony program i propozycje,
które będą przede wszystkim służyć tworzeniu
nowych miejsc pracy, wspieranie sektorów
wysokoenergochłonnych, restrukturyzacja
kopalń, czyli ochrona miejsc pracy i szukanie
nowych rynków zbytu dla polskiego węgla, zagospodarowanie węgla, który leży na hałdach
– te rzeczy wskazują na to, że ta reanimacja
się powiedzie – powiedziała premier Kopacz.
– Nigdy, kiedy byłam na „radach europejskich”, nie kwestionowałam tego, że polskie bezpieczeństwo energetyczne opiera się
na węglu. Zawsze powtarzałam, że opiera się
ono właśnie na polskim węglu, zawsze starałam się być konsekwentna w tych działaniach
– powiedziała premier w czasie konferencji
prasowej po wyjazdowym posiedzeniu rządu.
Co jest w rządowym programie? Ulga
w akcyzie dla przedsiębiorstw energochłonnych i zwolnienie ich z finansowania
rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz
zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych.
Jedną z najważniejszych propozycji programu dla górnictwa węgla kamiennego jest
projekt zgazowania węgla kamiennego.

Wyjazdowe posiedzenie rządu w Katowicach
Wartość inwestycji może wahać się od około
2 do prawie 4,5 mld złotych. Chodzi między
innymi o naziemną instalację w zakładach
azotowych w Kędzierzynie-Koźlu i budowę podobnych instalacji w innych zakładach chemicznych. Zdaniem Ewy Kopacz
pozwoli to ograniczyć import surowców
energetycznych potrzebnych między innymi
do produkcji nawozów sztucznych. Ułatwi

też kapitałowe zaangażowanie się sektora
chemicznego w restrukturyzację polskiego
górnictwa węgla kamiennego.
Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu będzie mocniej wspierał inwestycje
i przedsiębiorczość. Wspólnie z JSW SA trwa już
realizacja inwestycji w Elektrociepłowni Radlin.
– Ten program ma być kołem zamachowym dla śląskiego górnictwa,

przedsiębiorczości i szansą dla śląskiej młodzieży. To jest bardzo konkretny plan – mówiła premier Ewa Kopacz. – Śląsk i Zagłębie
były kiedyś motorem polskiej gospodarki,
dzięki temu programowi znowu nim będą.
Program ten wynika z ogromnego szacunku
rządu dla tego regionu – dodała premier
Ewa Kopacz.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Skarga na Kompanię oddalona
Polityka cenowa Kompanii Węglowej nie stanowi praktyki ograniczającej konkurencję.
Spółka nie ma pozycji dominującej na rynku, który ma wymiar co najmniej europejski,
a stosowane przez nią stawki są wynikiem
strategii rynkowej w czasie kryzysu – to najważniejsze wnioski z analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przeprowadzonej po skardze spółki Lubelski Węgiel
Bogdanka.

Przypomnijmy, że do UOKiK wpłynęło
zawiadomienie ze spółki Lubelski Węgiel Bogdanka SA, zawierające zarzuty wobec Kompanii Węglowej w zakresie naruszania prawa
antymonopolowego poprzez sprzedaż węgla
poniżej kosztów wydobycia oraz pokrywania
środkami przekazywanymi w ramach niedozwolonej pomocy publicznej różnic pomiędzy
zaniżoną ceną a kosztami wydobycia w tej
spółce. Kwestia ta stała się także przedmiotem

dyskusji publicznej przedstawicieli sektora
górnictwa węgla kamiennego oraz ekspertów.
W uzasadnieniu decyzji Urzędu czytamy m.in.: „Chcąc właściwie ocenić zachowanie Kompanii Węglowej SA, konieczne jest
ukazanie szerokiego kontekstu problemów
w polskim i światowym górnictwie. Sektor
węgla kamiennego, zwłaszcza w segmencie
energetycznym w Polsce i na świecie, musi
sobie obecnie radzić z poważnym kryzysem.

Od kwietnia 2011 roku do maja 2015 roku
ceny węgla energetycznego obniżyły się
o 50–55 proc. Spowodowało to gwałtowne
pogorszenie rentowności wydobycia węgla,
w związku z czym w wielu krajach, takich jak
np. Chiny czy Australia, zamykane są najmniej
rentowne kopalnie. W związku z opisaną powyżej sytuacją w polskim górnictwie również
podjęte zostały działania restrukturyzacyjne”.
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