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A K T U A L N O Ś C I

Zespół Trójstronny o obciążeniach publicznoprawnych w górnictwie i sytuacji w sektorze

NOWY GÓRNIK

Tendencja jest optymistyczna
– Pracujemy nad kompleksowymi rozwiązaniami prawnymi dla sektora górnictwa. Wiemy, jak bardzo oczekiwane i potrzebne jest
odciążenie kopalń z niektórych opłat i podatków i prace nad tym są na bardzo zaawansowanym poziomie. Stworzenie takich regulacji
wymaga jednak współpracy kilku resortów
i dzisiejsze wspólne stanowisko z pewnością
je ułatwi – powiedział wiceminister energii
Grzegorz Tobiszowski podczas posiedzenia
Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa
Socjalnego Górników, które odbyło się 7 listopada 2016 roku w Katowicach.

Zespół przyjął stanowisko w kwestii obniżenia obciążeń publicznoprawnych dla górnictwa. Obecnie górnictwo węgla kamiennego
obciążone jest 34 podatkami i opłatami, a konieczność utrzymywania rezerw i funduszy
zamraża na kontach setki milionów złotych.
Proponowane zmiany to między innymi: możliwość przeznaczania części opłaty eksploatacyjnej zakładów górniczych na rzecz funduszu
ochrony środowiska na finansowanie zadań
własnych związanych z ochroną środowiska;
czasowe zawieszenie obowiązku tworzenia
funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgoda na przeznaczenie środków zgromadzonych
na inwestycje; wyłączenie z opłat na PFRON;
zwolnienia z akcyzy na energię elektryczną;
wyłączenie podatku od nieruchomości podziemnych wyrobisk.
Dyrektor katowickiego oddziału Agencji
Rozwoju Przemysłu Henryk Paszcza przedstawił
sytuację sektora węgla kamiennego w trzech
kwartałach 2016 roku. W jego opinii stan branży
się poprawia, co daje nadzieję na pozytywne

Podczas spotkania rozmawiano między innymi o przyszłości kopalń Makoszowy i Krupiński
zmiany w przyszłości. – Strata górnictwa z miesiąca na miesiąc maleje. W kwietniu strata
na sprzedaży sięgnęła ponad 300 mln złotych.
Dzięki skutecznym działaniom restrukturyzacyjnym we wrześniu było to 12 mln złotych. Tendencja jest optymistyczna – wyjaśnił Paszcza.
W 2016 roku w polskich kopalniach wydobyto ok. 52 mln ton węgla, w tym 42 mln
ton energetycznego i 10 mln ton koksowego.
Sprzedano 54 mln ton, czyli o niecałe 3 proc.
więcej niż w analogicznym czasie roku ubiegłego, głównie polskim odbiorcom (47,4 mln
ton). Do września 2016 roku wyeksportowano
6,68 mln ton. Na zwałach zgromadzone są 3,4
mln ton, a import do sierpnia wyniósł 5,2 mln
ton. To oznacza, że Polska eksportuje o milion
ton węgla więcej, niż sprowadza z zagranicy. Średnia cena węgla w tym roku wyniosła

231 zł/t, czyli o 11 proc. mniej niż w zeszłym
roku. Węgiel energetyczny sprzedawano
średnio w cenie 213 zł, a koksowego – 311 zł
za tonę. Średni koszt wydobycia tony węgla
w polskich kopalniach wyniósł 241 złotych.
W dziewięciu miesiącach tego roku strata
na sprzedaży węgla wyniosła 1,3 mld złotych.
Podczas spotkania rozmawiano również
o przyszłości kopalń Makoszowy i Krupiński. KWK Makoszowy od ubiegłego roku jest
w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. W ogłoszonym we wrześniu 2016 roku przetargu
zainteresowanie kupnem kopalni wyraziła
jedna spółka, jednak nie spełniła wymagań
formalnych. KWK Makoszowy w tym roku
traciła na każdej sprzedanej tonie węgla 272
złotych. Do końca roku jej łączna strata sięgnąć ma 142 mln złotych.

Z kolei kopalnia Krupiński należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma być zgodnie
z zapisami porozumienia z obligatariuszami
przeniesiona do SRK. Ostateczną decyzję w tej
sprawie podejmie 29 listopada 2016 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy JSW. Do tego
czasu wnioski ze swoich analiz ma przedstawić zespół powołany po ostatnim posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Katowicach.
Odpowiadając na pytania liderów związków zawodowych, wiceminister Grzegorz Tobiszowski potwierdził, że jednym z analizowanych wariantów jest połączenie Katowickiego
Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. Zapewnił jednak, że ostateczne decyzje
jeszcze nie zapadły.
MAT. PRAS ME

Energetyka potrzebuje inwestycji, współpracy międzynarodowej i ciągłej debaty o kierunkach
jej rozwoju

O wyzwaniach i problemach stojących przed
polską energetyką rozmawiali w środę 9 listopada 2016 roku w Warszawie przedstawiciele
tej branży podczas XXIV Konferencji Energetycznej EuroPOWER. Spotkanie otworzył
sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski. Po konferencji wiceminister
odpowiadał również na pytania od dziennikarzy m.in. o dalsze losy KHW.

Otwierając debatę, podsekretarz stanu
w ME podkreślił, że energetyka ma kluczowe
znaczenie dla polskiej gospodarki. – Ta branża potrzebuje inwestycji i modernizacji, ale
ma duży potencjał. Polityka energetyczna
powinna wspierać politykę przemysłową,
np. przyczyniając się do rozwoju nowych
technologii – ocenił.
Zauważył także, że przyszłość tego sektora zależy od wielu czynników. – Musimy
brać pod uwagę zarówno interes gospodarczy Polski, jak i zobowiązania oraz kontekst
międzynarodowy – chociażby konieczność
spełnienia wymogów polityki klimatycznej –
zaznaczył wiceminister Tobiszowski. W tym
kontekście bezpieczeństwo energetyczne Polski jest i w najbliższym czasie będzie oparte
na rodzimych surowcach, w tym węglu.

Grzegorz Tobiszowski zaznaczył, że
w kluczowych dla polskiej energetyki sprawach rząd i przedstawiciele ministerstwa
są w stałym kontakcie z partnerami z zagranicy. – Przekonujemy do swoich racji, prowadzimy ciągły dialog z rządami innych krajów
i partnerami z UE. Działamy tak chociażby
w sprawie Unii Energetycznej – dodał.
Po konferencji – w trakcie krótkiej rozmowy z prasą – wiceminister Tobiszowski
odniósł się także do sytuacji Katowickiego
Holdingu Węglowego i jego ewentualnego
połączenia z PGG. – Decyzję, co dalej z KHW
podejmiemy po szczegółowej analizie i rozmowach z instytucjami finansowymi, ze strony
których propozycja takiego rozwiązania padła
– odpowiedział. – Po ich zakończeniu dopiero
będziemy mogli powiedzieć, czy do ewentualnej fuzji dojdzie czy nie. W tym procesie
niezmiernie ważną rolę odgrywa strona społeczna, z którą musimy te kwestie przedyskutować. Do rozmów dojdzie najprawdopodobniej około 21 listopada – dodał Grzegorz
Tobiszowski.
Zwrócił także uwagę, że resort energii
musi ocenić, który ze scenariuszy dla KHW
będzie bardziej opłacalny. – Musimy rozważyć wszystkie za i przeciw. Dopiero wówczas
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Przekonujemy do swoich racji

Polityka energetyczna powinna wspierać politykę przemysłową, np. przyczyniając się do rozwoju nowych
technologii
podejmiemy stosowne działania i decyzje –
powiedział. Podkreślił także, że strona społeczna upatruje w tym rozwiązaniu sensu.
Zdaniem wiceministra Tobiszowskiego
ewentualne włączenie KHW w struktury PGG
nie może być obciążeniem dla tej drugiej spółki. – Sytuacja na rynkach wygląda lepiej niż
do tej pory, jednak nie możemy popaść w huraoptymizm. Decyzja w tej sprawie musi być

poparta analizami i instytucje finansowe muszą wyraźnie opowiedzieć się za konkretnym
rozwiązaniem. Obecnie wydaje się, że strony
są gotowe do pewnych ustępstw – podkreślił.
Grzegorz Tobiszowski zauważył także,
że niezależnie od decyzji, które powinny
zapaść stosunkowo szybko, KHW powinno
przygotować własny biznesplan.
MAT. PRAS ME

