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Konferencja prasowa ministrów Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego

NOWY GÓRNIK

Koniec gaszenia pożarów.
Czas na efekty
Komisja Europejska zaakceptowała program
pomocowy dla górnictwa węgla kamiennego. Polska może przeznaczyć prawie 8 mld
złotych na pokrycie bieżących strat produkcyjnych kopalń oraz na pokrycie kosztów
nadzwyczajnych.

Pomoc na koszty nadzwyczajne będzie
przeznaczona na: urlopy górnicze, urlopy
dla pracowników zakładów mechanicznej
przeróbki węgla, jednorazowe odprawy
pieniężne dla osób zatrudnionych w jednostkach przekazywanych oraz przewidzianych do przekazania ruchów i kopalń.
Z pieniędzy będą mogły skorzystać: KWK
Sośnica, ruch Anna, ruch Jas-Mos, ruch
Śląsk, KWK Krupiński oraz części infrastruktury ruchu Pokój I i ruchu Rydułtowy
– zakłady mechanicznej przeróbki węgla,
a także szyby Leon III w ruchu Rydułtowy
oraz Otylia i Wanda w ruchu Pokój. Do tej
pory z programu osłonowego skorzystało
ponad 5 tys. górników.
Informację na temat decyzji Komisji Europejskiej przekazali ministrowie Krzysztof
Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski w czasie
konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie PGG 22 listopada 2016 roku. – Jeżeli
będzie zrozumienie strony społecznej i wierzycieli spółek węglowych, wierzę, że uda nam
się wyprowadzić sektor na prostą już w 2018
roku – powiedział szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski. Ministrowie podkreślili,
że KE nie wskazywała kopalń do likwidacji.
Najważniejszy jest wynik finansowy każdej
spółki i każdej kopalni.
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Minister energii Krzysztof Tchórzewski: Jeżeli będzie zrozumienie strony społecznej i wierzycieli spółek węglowych, wierzę, że uda nam się wyprowadzić sektor
na prostą już w 2018 roku
– Plan restrukturyzacji Polskiej Grupy
Górniczej musi być realizowany. Tylko rzetelna
restrukturyzacja uchroni nas przed koniecznością zwrotu 1,5 mld złotych zainwestowanych
w PGG. Należy podkreślić, że konieczność
zwrotu tak dużej kwoty doprowadziłaby PGG
do upadłości. Na to nie możemy pozwolić,
dlatego liczę na dalszą współpracę strony

społecznej – powiedział wiceminister Grzegorz
Tobiszowski. Poinformował też, że w październiku Polska Grupa Górnicza osiągnęła 15 mln
złotych zysku. Jego zdaniem można szacować,
że wyniki za listopad i grudzień będą podobne.
Grzegorz Tobiszowski przypomniał, że biznesplan PGG, która z początkiem maja przejęła
11 kopalń od Kompanii Węglowej, zakładał

na 2016 rok stratę. – Strata PGG w 2016 roku
wyniesie około 400 mln złotych. Planowaliśmy, że będzie na poziomie 370 mln złotych.
Zaczynamy funkcjonować w planowanych
ramach – ocenił. – Po etapie „gaszenia pożarów” w górnictwie nadszedł etap zarządzania
i osiągania zakładanych efektów – podsumował
wiceminister Tobiszowski.
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