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A K T U A L N O Ś C I

ęgiel nie

Stanowisko LW Bogdanka SA w sprawie
odmownej decyzji Ministerstwa Środowiska
dotyczącej wniosku o koncesję wydobywczą
na obszar k-6-7

Kopalnia idzie
do sądu
NOWY GÓRNIK

e się sam

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka SA,
w związku z otrzymaniem w dniu 12 listopada
2014 roku decyzji Ministerstwa Środowiska
o utrzymaniu w mocy zaskarżonej przez spółkę decyzji z dnia 5 września 2014 roku o odmowie udzielenia koncesji na wydobywanie
węgla kamiennego ze złoża Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7, informuje,
że niezwłocznie złoży skargę na ww. decyzję
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie.

– Decyzja Ministerstwa Środowiska jest
według nas wadliwa, dlatego też nie składamy broni w walce o koncesję na obszar
K-6‒7. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi
deklaracjami rozstrzygnięcie sporu znajdzie
swój finał na drodze sądowej. Przyznanie
koncesji na K-6‒7 naszej spółce to nie tylko
rozwiązanie zapewniające zagospodarowanie
nowych, perspektywicznych obszarów przez
Bogdankę, dostarczającą ponad 25 proc. węgla
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nie firmy
górnictwa. Może te złe śląskie kopalnie też
kiedyś staną się perłami?
– Pewnych technicznych i geologicznych
uwarunkowań nie można przeskoczyć. Dlatego śląskie górnictwo musi być zrestrukturyzowane. Z taką wydajnością jak teraz nie
ma szans. My musieliśmy jednocześnie przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia oraz
techniczną i organizacyjną. Nie dostaliśmy
na to od państwa nawet grosza. Musieliśmy
wszystko robić za własne pieniądze. To dowód, że można ratować firmę po to, aby nie
została po niej ekonomiczna czarna dziura
w regionie.
XXKilka miesięcy temu rozmawiałem z górnikami Bogdanki. Kiedy dowiedzieli się,
że przyjechałem ze Śląska, pytali: wam się
tam w głowach poprzewracało? To był czas,
kiedy zanosiło się na radykalną restrukturyzację Kompanii Węglowej, a górnicy KW
grozili protestami. Wy wszyscy w Bogdance nie lubicie Śląska?
– Lubimy Śląsk, mamy wielki szacunek
dla górników, którzy pracują w ciężkich
warunkach, w ciągłym zagrożeniu. Jednak
nie rozumiemy wielkiej niechęci do zmian.
My wciąż mamy w pamięci wielkie ofiary
poniesione w czasie naszej restrukturyzacji.

Gdybyśmy czekali z nią dłużej, byłaby niemożliwa do przeprowadzenia albo koszty
społeczne byłyby jeszcze większe.
XXDzięki tym zmianom Bogdanka opanowała około 20 proc. rynku węgla energetycznego w Polsce?
– Do energetyki zawodowej dostarczamy
25 proc. węgla. W całym rynku węgla energetycznego mamy 20 proc. udziału.
XXI wciąż będziecie zwiększać wydobycie?

– Musimy. Jeżeli nie chcemy zmniejszać
zatrudnienia, to musimy zmniejszać koszty
jednostkowe, czyli zwiększać wydobycie i poprawiać efektywność.
XXGórnicy w Bogdance zarabiają mniej niż
na Śląsku?
– Średnia płaca w Bogdance to 7211 złotych. Więcej niż w Katowickim Holdingu
Węglowym i w Kompanii Węglowej i mniej
niż w JSW. Płacimy dobrze za dobrą pracę.
XXPo zmianie systemu wynagradzania będziecie mniej płacić?
– Nie chcemy ograniczać funduszu płac.
Chcemy bardziej premiować za efektywność.
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dla polskich elektrowni. To także gwarancja, że złoża w tym sąsiadującym z Bogdanką
i rozpoznanym już obszarze zostałyby wykorzystane w sposób najbardziej efektywny
i racjonalny, co leży przecież w żywotnym interesie Skarbu Państwa. Nie sposób zgodzić
się także z przesłanką odmowy udzielenia
koncesji w postaci tzw. „interesu publicznego”
– powiedział Zbigniew Stopa, prezes zarządu
LW Bogdanka SA.
– Niezależnie od działań podjętych
w związku z obszarem K-6‒7 spółka kontynuuje prace mające na celu zapewnienie
rozwoju Bogdanki w kierunku północnym,
poprzez przygotowanie dokumentacji koncesyjnych na wydobycie w obszarach Ostrów
i Orzechów, na które posiadamy już koncesje
rozpoznawcze. Nasze obecne zasoby operatywne zapewniają żywotność kopalni do około
2034 roku, jednak chcielibyśmy je co najmniej
podwoić przed 2020 rokiem – dodał Zbigniew
Stopa.l

