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Na Krupińskiego trzeba wydać 300 mln złotych. Czy to jest uzasadnione?

Część związkowców wciąż ma nadzieję, że kopalnia Krupiński nie zostanie przekazana
do SRK. Minister energii Krzysztof Tchórzewski wielokrotnie podkreślał w czasie obrad
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
że w takim przypadku trzeba byłoby wydać
300 mln złotych, które nigdy by się nie zwróciły. Ważnym wątkiem w czasie dyskusji było
uchronienie kopalni przed przejęciem przez
potencjalnego niemieckiego inwestora. – Kopalnia może dostać koncesję na wydobycie
metanu jako kopaliny podstawowej. Nikt jej
nie przejmie. Nie możemy jednak wydać 300
mln złotych tylko po to, aby kopalnia działała
przez kilka lat – mówił minister.

Krzysztof Tchórzewski, minister energii:
Dialog ze stroną społeczną jest konieczny, ale
na dzisiejszym spotkaniu
nie znaleźliśmy żadnych
nowych argumentów,
które mogłyby wpłynąć
na zmianę porozumienia restrukturyzacyjnego

z wierzycielami JSW odnośnie przejścia KWK
Krupiński do SRK. Ze wszystkich analiz wynika, że aby kopalnia przetrwała kilka lat,
trzeba do niej dołożyć 300 mln złotych. Czy
to ma sens? JSW w tym roku potrzebuje jeszcze ok. 300 mln złotych, dlatego wyemituje
obligacje. Na przyszły rok Spółka planuje
nową emisję akcji o wartości ok. 600 mln
złotych. Te pieniądze są niezbędne, aby firma
normalnie pracowała.
Wszystkim nam zależy, żeby JSW znów
była championem koksowym w Europie.
Moim celem jest doprowadzenie do tego,
żeby JSW wróciła do świetności. Mamy jedyną i niepowtarzalną szansę, by doprowadzić
restrukturyzację górnictwa do końca. Stworzyliśmy odpowiednie warunki. Przed nami
jednak mało czasu, bo Bruksela zgodziła się
na pomoc publiczną dla sektora tylko do końca 2018 roku. W 2019 roku branża nie dostanie
budżetowej dotacji na osłony dla odchodzących z pracy. Co stanie się z górnikami, którzy
zostaliby w Krupińskim na przykład do 2020
roku i wtedy bylibyśmy zmuszeni zamknąć
kopalnię? Kto zagwarantuje im osłony? ST

Katowicki Holding Węglowy

Związkowcy po raz kolejny otrzymali szczegółową informację o stanie spółki,
a także ogólnej sytuacji górnictwa, widzianej
z perspektywy ME, oraz przedstawiono im
starania resortu dotyczące branży.
Jak kilkakrotnie podkreślał minister Tchórzewski, w kwestii KHW była mowa o koncepcjach i możliwościach pewnych działań,
nie zaś jeszcze o decyzjach. Ministerstwo jako
przedstawiciel właściciela, czyli Skarbu Państwa, podejmie decyzję po zbadaniu, w jakim
stopniu i które z możliwych rozwiązań będzie
dopinało się finansowo oraz w największym
stopniu uwzględniało problem społeczny dotyczący zatrudnienia.
Sytuację KHW przedstawiono jako trudniejszą niż w wypadku Kompanii Węglowej
i JSW – z jednej strony z uwagi na wielkość
wygenerowanego w przeszłości zadłużenia
w stosunku do możliwości sprzedaży i ceny
uzyskiwanej za wydobyty węgiel, z drugiej –
ze względu na ruchy konieczne, by poprawić
wielkość wydobycia w przeliczeniu na zatrudnienie w firmie.
Znany jest cel – uzyskanie stabilności
finansowej przez spółkę i możliwości jej dalszego działania, trzeba jeszcze wytyczyć drogę
do jego osiągnięcia.

Andrzej Powała, przewodniczący Solidarności w Budryku, przekonywał, że decyzja w sprawie Krupińskiego
została podjęta zbyt pochopnie
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Tematy są wciąż otwarte
24 października minister energii Krzysztof
Tchórzewski, wiceminister Grzegorz Tobiszowski oraz członkowie zarządu KHW rozmawiali z przedstawicielami strony społecznej
o bieżącej sytuacji Katowickiego Holdingu
Węglowego, planach dotyczących restrukturyzacji i niezbędnych zmian, jak też o wstępnej ocenie przez Ministerstwo Energii koncepcji przedłożonych przez zarząd spółki.
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Niepowtarzalna szansa
na restrukturyzację

Mówiąc o przyszłości, prezes Tomasz
Cudny podkreślał, że chodzi o działania
długofalowe, których efekty będzie można
ocenić za dwa-trzy lata. Obecne problemy
z wydobyciem są rezultatem braku takiego
podejścia w przeszłości i odsuwaniem niezbędnych działań.
Przez trzy miesiące, jakie uzyskała spółka
w odroczeniu płatności raty obligacji, banki-wierzyciele będą zapoznawać się z programem zmian, który musi im być przedłożony
do końca października. To też czas na podjęcie
przez właściciela decyzji dotyczących drogi,
jaką wybierze dla KHW.
Kolejne spotkanie ze stroną społeczną
– przedstawicielami związków zawodowych
działających w spółce – przewidziano na drugą połowę listopada br.
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