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A K T U A L N O Ś C I

M irosław T aras , prezes Kompanii Węglowej, został odwołany ze stanowiska. Przez ponad
pół roku w KW nie opracowano planu naprawczego dla firmy. Ostatni, zaakceptowany
przez właściciela, zdezaktualizował się po kilku dniach. Nowy plan restrukturyzacji będzie
przygotowywał pełnomocnik rządu

Mirosław Taras na konferencji Nowego Przemysłu powiedział między innymi, że dotychczasowy sposób ratowania Kompanii Węglowej przypomina reanimację trupa. Wzywał
rząd do wsparcia górnictwa. Prognozował,
że obecna polityka klimatyczna spowoduje,
że za około 15 lat polskie górnictwo padnie.
Krytykował rozwiązania prawne, które są według niego sztywnym gorsetem. Dwa dni później Taras już nie był prezesem KW.

Jednak jego odwołanie w niczym nie zmieniło sytuacji. Kompania co miesiąc traci 150
mln złotych. Kapitał własny KW to 450 mln
złotych. Sprzedaż czterech albo pięciu kopalń
Węglokoksowi może uratować sytuację na kilkanaście miesięcy. – Jeżeli rząd nie wesprze restrukturyzacji, będę w takiej samej sytuacji jak
teraz. Będę musiał złożyć wniosek o upadłość,
a zaraz po nim złożę swoją dymisję – grzmiał
Mirosław Taras. Czy jego dymisja miała zapobiec takim decyzjom? Nie wiadomo. Politycy
publicznie nie poruszali tego wątku wypowiedzi. Albo go nie znają (na konferencji nie było
żadnego polityka), albo udają, że nie znają.
REKL A M A

W arszawo , usłysz nas
– Nie można racjonalnie zmieniać górnictwa, jeżeli ograniczymy się wyłącznie do wysiłków
menedżerów i strony społecznej. Jeżeli Warszawa,
polski rząd nie napisze wreszcie programu, w którym zdecyduje się albo na oficjalne wspieranie
górnictwa z budżetu państwa, albo radykalne
cięcia, to nie ma szans, aby nie było w tej branży
wstrząsów – podkreślił były prezes.
Choć koszty płac w KW wynoszą 60 proc.,
zdaniem Tarasa wcale nie płace w górnictwie
są największym problemem, lecz niska wydajność i przerost zatrudnienia.
– My zatrudniamy dwa razy więcej ludzi, niż powinniśmy. Dlatego mamy wysokie
koszty. Do tego dochodzą podatki obciążające
górnictwo. Obecnie koszt wydobycia tony
węgla przekracza 313 złotych – podkreślił
były prezes. Wskazał także na balast historyczny. W latach 60. i 70. surowce były dla
Polski jedyną walutą wymienialną. Państwo
rozbudowało tę gałąź przemysłu, a pracownikom przyznało wielkie przywileje. Zostały one
do dziś. To bardzo obciąża wyniki górnictwa,
szczególnie w czasie kryzysu na rynku węgla.
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Upadek czy naprawa
Na konferencji Górnictwo 2014 Mirosław Taras ostatni raz wystąpił w roli prezesa KW
– Proponowana przez związki zawodowe fuzja kopalń z energetyką to rozwiązanie,
w którym koszty poniesie energetyka, a finalnie polskie społeczeństwo, płacąc wyższą cenę
za prąd. Na takie rozwiązanie muszą zgodzić
się politycy zarządzający górnictwem i przedstawiciele energetyki. Zawsze jako alternatywa
jest radykalna i bolesna społecznie restrukturyzacja – powiedział Taras.

P rzygnębiające dane
Po trzecim kwartale tego roku spółki węglowe straciły na sprzedaży węgla 1,6 mld złotych. Na koniec 2012 roku krótkoterminowe

zadłużenie górnictwa wynosiło 9,7 mld złotych. W 2013 roku – 11,9 mld złotych. Obecnie
zobowiązania wynoszą około 13 mld złotych.
Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Kompanii Węglowej nie udało się wyemitować euroobligacji
na korzystnych warunkach.
W drugim kwartale tego roku akumulacja
ujemna wyniosła prawie 50 złotych na tonie
– średni koszt produkcji był na poziomie 319
złotych, a cena zbytu około 270 złotych.
Organizatorem konferencji Górnictwo
2014 była grupa PTWP, wydawca miesięcznika
Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.
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