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„Krupiński”
do ponownej analizy

Australijczycy zainwestują
na Śląsku?

Gorset fiskalny
będzie rozluźniony?

Strona społeczna kolejny raz wskazała, że decyzja Zarządu JSW Obecnie koszt wydobycia jednej tony węgla obciążony jest podatka- Prairie Mining Limited przejmuje projekt Dębieńsko na Górnym Śląsku. Czy to zatrzyma obiecywaną od lat inwestycję na
dotycząca przeniesienia „Krupińskiego” do SRK jest dziś nieu- mi w łącznej kwocie blisko 100 zł. Resort energii chce to zmienić.
Lubelszczyźnie?
zasadniona.
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Jarosław
Grzesik

Szansa
na dobrą
zmianę
Wszyscy już chyba zdążyli się zorientować, że od kilkunastu tygodni
ceny węgla stopniowo, acz systematycznie rosną. Według najbardziej reprezentatywnego dla Europy
indeksu ARA (dla portów w Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii) tona
surowca energetycznego kosztuje
już ponad 81 dolarów, co wobec 44
dolarów z początku kwietnia oznacza
wzrost o niemal 85 procent. Gdzie
indziej ceny te są jeszcze wyższe.
Podobna sytuacja zapanowała na
rynku węgla koksowego, który jest
oferowany nawet po 245 dolarów
za tonę, co stanowi 15-procentowy
wzrost w stosunku do początku października.
Piszę o tym, bo zastanawia
mnie, dlaczego polski rząd kurczowo trzyma się decyzji dotyczących
restrukturyzacji spółek węglowych
podjętych mniej więcej rok temu,
gdy za węgiel płacono najmniej?
Wtedy rzeczywiście mogło się komuś wydawać, że przy tak niskich
notowaniach niektóre kopalnie na
dłuższą metę będą przynosiły wyłącznie straty. Na marginesie: coś
takiego można było przecież przewidzieć. O tym, że w gospodarce rynkowej występuje coś takiego jak cykl
koniunktury i po osiągnięciu cenowego „dna” następuje „odbicie”, wie
przeciętny licealista - tym bardziej
powinni wiedzieć rządowi eksperci.
Dzisiaj już nawet nie muszą wykazywać się taką wiedzą, bo wzrost cen
dokonuje się na naszych oczach. Pytanie zasadnicze brzmi: kiedy osoby
odpowiedzialne za sektor wydobywczy zaczną wreszcie reagować na
zaistniałą sytuację i wycofają się z
decyzji opartych na nieaktualnych
- a przy tym niekorzystnych dla
górnictwa - danych sprzed iluś tam
miesięcy?
Restrukturyzacja w naszych warunkach wciąż oznacza likwidację
kopalń i nawet jeśli żaden górnik nie
zostaje przy tym zwolniony z pracy,
proces ten przynosi wymierne straty
firmom funkcjonującym w otoczeniu
górnictwa (tam pracownikom osłony
socjalne nie przysługują) oraz całym miastom czy miejscowościom,
które od dziesiątek lat były związane
z górnictwem. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że oznacza to niższe wpływy z podatków, więc traci
również budżet państwa. Najwyższy
czas na rewizję dotychczasowych
planów. Ich uparta realizacja w obliczu zupełnie nowych uwarunkowań
rynkowych będzie czystą głupotą, a
przy tym działaniem na szkodę sektora. Rząd ma znakomitą szansę na
dokonanie dobrej zmiany. Czy ją wykorzysta?…

fakty i opinie

INICJATYWY „Solidarność” przeciwko CETA

Handel pod kontrolą!

Komisja Krajowa (KK) NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko wyrażające niepokój wobec działań rządu w sprawie CETA (ang. Comprehensive Economic and Trade Agreement), umowy o wolnym
handlu pomiędzy Unią Europejską (UE) a Kanadą. - Nawet okresowe obowiązywanie (...) CETA, może
przynieść nieodwracalne szkody dla polskiej gospodarki oraz polskich obywateli - ocenili związkowcy i wskazali na zagrożenia, jakie niosłoby jej wdrożenie.
Członkowie KK przypomnieli, że umowa „została opracowana
bez udziału rządów czy parlamentów państw członkowskich UE, a
więc z pominięciem instytucji posiadających demokratyczny mandat
oraz poddanych społecznej kontroli
obywateli”.
Jak podkreślili, wbrew temu, co
twierdzą zwolennicy CETA, konsekwencje ratyfikacji umowy mającej na celu liberalizację handlu i
współpracy gospodarczej pomiędzy
Unią a Kanadą mogą być wyjątkowo niekorzystne dla strony unijnej,

zaś największymi beneficjentami
nowych uregulowań najprawdopodobniej zostałyby międzynarodowe
korporacje.
- Pod hasłami wzajemnego otwarcia rynków, zniesienia barier
i deregulacji, kryją się konkretne
zapisy prawne, które w opinii wielu
ekspertów prowadzą do tego, że na
rynku pracy, w przemyśle, handlu,
usługach, a nawet w służbie zdrowia czy w edukacji decyzje będą
należały nie do demokratycznych
władz państwa narodowego, lecz
do wielkich korporacji. Umowa

POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Odchylenie nie zatrważające
Odchylenia wyników finansowych Polskiej Grupy Górniczej od założeń
biznesplanu nie przekraczają 10-15 proc., a zwiększona strata była prognozowana już latem tego roku - poinformował wiceminister energii
Grzegorz Tobiszowski.
Jego zdaniem zarząd PGG podjął już
działania, służące zmniejszeniu strat
- m.in. poprzez przyspieszenie niektórych inwestycji, które poprawią wyniki
spółki.
- Nigdy nie należy cieszyć się z
wyniku ujemnego. Ale jeżeli spojrzymy
na to procentowo, to nie jest to coś, co
może zatrważać - powiedział wiceminister dziennikarzom w Katowicach, przypominając, że biznesplan PGG zakładał
w tym roku ujemny wynik. Zaznaczył,
że większa od zakładanej strata zawsze

wymaga przyjrzenia się przyczynom takiego stanu, jednak odchylenie jest na
tyle niewielkie, że nie powinno wywoływać nadmiernej - jak mówił - „nerwowości”.
W ubiegłym tygodniu Tobiszowski
podał w Sejmie, iż do końca września
br. PGG, która z początkiem maja przejęła kopalnie Kompanii Węglowej, przyniosła 364 mln zł straty netto, z czego
328 mln zł to strata na podstawowej
działalności, jaką jest sprzedaż węgla.
Jak mówił, straty są wyższe od zakła-

Gazeta Krajowej Sekcji Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158

zmierza do zwiększenia uprawnień międzynarodowych korporacji kosztem ograniczenia praw
pracowniczych, konsumenckich i
obywatelskich mieszkańców UE
oraz Kanady. CETA narusza też
w sposób oczywisty suwerenność
państw-sygnatariuszy w dziedzinie
stanowienia prawa oraz ochrony
interesu publicznego - zaznaczyli.
Chodzi tutaj między innymi o
wprowadzenie kontrowersyjnego
mechanizmu ICS (ang. Investment
Court System) - ponadpaństwowego
sądu arbitrażowego, umożliwiającego korporacjom skuteczne zaskarżanie krajowych lub unijnych regulacji
prawnych na przykład wtedy, gdy
któraś regulacja będzie dla nich niekorzystna. Pozwy byłyby rozstrzygane przez zewnętrzne trybunały,
z pominięciem systemu sądowniczego poszczególnych krajów i całej
UE. Mało tego: formuła „współpracy regulacyjnej” zagwarantowałaby
koncernom bezpośredni udział w
procesie stanowienia prawa tak krajowego, jak i unijnego.
Nie zabrakło odniesień do groźby
zalania europejskiego rynku genetycznie modyfikowaną żywnością.
- Kanada jest jednym z trzech
największych producentów żywności modyfikowanej genetycznie
na świecie. Prawo obecnie obowiązujące w Polsce chroni konsumentów przed taką żywnością. Tania,
niskiej jakości żywność z Kanady
zagraża polskiemu rolnictwu, całemu przemysłowi spożywczemu
oraz przede wszystkim polskim
konsumentom - czytamy w stanowisku KK.

Powołując się na ekspertów,
przedstawiciele strony społecznej
ostrzegli, że pośrednim skutkiem
wprowadzenia CETA może być wymuszona przez międzynarodowe
korporacje prywatyzacja wszelkich
usług publicznych, m.in. edukacji,
ochrony zdrowia czy transportu
publicznego. - Jak wynika (...) z
opublikowanych we wrześniu 2016
roku badań amerykańskiego Uniwersytetu Tufts, na skutek przyjęcia CETA Unia Europejska utraci
200 tys. miejsc pracy, a średnie
płace pracowników znacząco spadną - wskazali.
Według władz największej organizacji związkowej w Polsce
przywoływany przez polityków
argument mówiący o tymczasowym wprowadzeniu zapisów umowy problemu nie rozwiązuje, stąd
ich zdecydowany sprzeciw wobec
CETA oraz skierowany pod adresem rządu postulat doprowadzenia
do całkowitego wstrzymania ratyfikacji dokumentu.
- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia
się podpisaniu umowy CETA w
obecnym kształcie oraz domaga
się od rządu RP podjęcia wszelkich działań zmierzających do
zablokowania przyjęcia tej umowy, przeprowadzenia publicznej
debaty, przedstawienia przewidywanych korzyści i zagrożeń dla
Polski i jej obywateli przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej jej ratyfikacji - brzmi konkluzja stanowiska.

danych, jednak - w ocenie resortu - nie
ma powodu do niepokoju. W poniedziałek
Tobiszowski dodał, że już w czerwcu-lipcu zarząd PGG informował resort energii,
iż strata może być wyższa od zapisanej
w biznesplanie.
- Bardziej istotne jest to, co dzisiaj
w PGG się dzieje: przyspieszenie prac
inwestycyjnych, chociażby jeśli chodzi
o kopalnie rudzkie - powiedział Tobiszowski, wskazując, iż np. Halemba nie
jest obecnie w dobrej kondycji, jednak
przyspieszenie prac związanych z trzecią ścianą wydobywczą w sąsiedniej
kopalni Pokój, czy poprawa wydajności
kopalni Bielszowice będą neutralizować
ujemny wynik Halemby. Te trzy kopalnie
wspólnie tworzą kopalnię zespoloną pod
nazwą Ruda.
Wśród podjętych przez zarząd PGG
działań, wiceminister wymienił także
przyspieszenie prac inwestycyjnych w
kopalni Piast-Ziemowit, a także działania

na rzecz poprawy wyniku kopalni Bolesław Śmiały.
- W tej kopalni był zauważalny dołek
w czerwcu; obecnie Bolesław Śmiały wychodzi z tego dołka - to jest pozytywne
zjawisko. Podobnie kopalnia Jankowice,
której wynik w grupie rybnickich kopalń
poprawia się - wyliczał Tobiszowski,
wskazując na potrzebę faktycznej integracji technicznej kopalń, które utworzyły tzw. kopalnie zespolone.
Za istotne uznał, że PGG ma fronty
robót, dzięki którym uzyskuje ze złóż
węgla to, co było zaplanowane. Wiceminister przypomniał, że w styczniu
przyszłego roku analizie poddane zostaną wyniki kopalni Sośnica, która
przynosiła największe straty w PGG.
Według wcześniejszego porozumienia
ze stroną społeczną, jeżeli do stycznia
kopalnia nie poprawi wyniku, z końcem
2017 r. ma trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
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JSW Likwidacja kopalni Krupiński przedwczesna i nieuzasadniona

Nowe ceny, nowe spojrzenie

Cztery reprezentatywne organizacje związkowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) kolejny raz wsparły działania
związków zawodowych reprezentujących pracowników KWK „Krupiński”, formułując stanowisko dotyczące przyszłości zakładu. Przypomnijmy, że decyzją Zarządu JSW kopalnia ma trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK), gdzie rozpocznie się proces jej likwidacji. Związkowcy krytykują pracodawcę i wskazują na korzyści płynące z dalszego funkcjonowania
„Krupińskiego”.
Wspomniany dokument zawiera siedem punktów uzasadniających brak akceptacji organizacji
związkowych dla planowanego
przeniesienia kopalni do SRK.
Według autorów pisma opracowania, w których wykazano trwałą
nierentowność KWK „Krupiński”,
co miało przemawiać za koniecznością „restrukturyzacji” zakładu,
dawno przestały być aktualne. Były
one tworzone w oparciu o dane z
przełomu 2015 i 2016 roku, gdy
ceny węgla na rynkach światowych
osiągały swoje minima. Przypomnijmy: za tonę węgla energetycznego płacono wówczas mniej więcej
45 dolarów (porty ARA - Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia). Od
tamtego czasu sytuacja zmieniła się
diametralnie. 7 kwietnia ten sam
węgiel, w tych samych portach,
kosztował zaledwie 44 dolary, ale
pod koniec września - już ponad 68
dolarów, zaś 6 października - prawie 78 dolarów. To 76-procentowy
wzrost wobec notowań sprzed sześciu miesięcy.
Mało tego: prognozy są optymistyczne. - Węgiel typu 34 (semi
- soft) na rynku australijskim osiąga ceny niewiele mniejsze od cen
węgla koksującego typu „hard”
(35) - na koniec września cena ta
osiągnęła poziom 207,50 dolarów
amerykańskich za tonę i w dalszym
ciągu rośnie. Cena na tym rynku
będzie decydowała o cenach węgla koksującego w 2017 roku, ale
już w IV kwartale tego roku rynek
spodziewa się cen znacznie przekraczających poziom 130 $ za tonę.
Według Agencji Bloomberg deficyt
na rynku węgla koksowego wy-

niesie w bieżącym roku ok. 8 mln
ton, natomiast w 2017 r. szacowany
deficyt wyniesie ok 4 mln ton, co
będzie sprzyjać umocnieniu się wysokich cen tego węgla - zaznaczono
w stanowisku.
Utrzymanie się obecnych tendencji cenowych na światowych
rynkach może również sprawić,
że założony w opracowanej przez
kierownictwo kopalni koncepcji
termin zrównoważenia wydatków
i przychodów KWK „Krupiński” 2018 rok - ulegnie znacznemu przesunięciu. - Przy aktualnych cenach
węgla energetycznego i koksującego
typu 34 jest duże prawdopodobieństwo, że kopalnia może uzyskać
dodatnie przepływy finansowe już
w pierwszym półroczu 2017 roku!
- szacują związkowcy.
Problemem, o którym często
się mówi w odniesieniu do kopalni
„Krupiński”, jest brak środków na
inwestycje umożliwidające dalszy
fedrunek. Padają tutaj kwoty sięgające kilkuset milionów złotych.
Jak przekonuje strona społeczna,
powołując się na wspomnianą koncepcję dyrekcji „Krupińskiego”, byłoby to nieco ponad 80 milionów zł
w skali czterech lat (2017-2021), zaś
przy obecnych cenach wydobycie
mogłoby być prowadzone również
po 2021 roku. Sytuację dodatkowo
poprawiłoby ukończenie modernizacji zakładu przeróbczego. To
koszt rzędu 8 milionów zł. Efektem
byłaby korekta proporcji pomiędzy
poziomem produkcji węgla energetycznego i węgla koksującego - na
korzyść tego ostatniego, znacznie
droższego.
Zwrócono uwagę na fakt, że KWK

„Krupiński” posiada udokumentowane i niewyeksploatowane zasoby
węgla koksującego najwyższej jakości (typ 35.1). Jego wydobycie wymagałoby dalszych inwestycji, jednak
zysk zagwarantowałby rentowność
skazywanej dziś na zamknięcie kopalni przez kolejnych kilkanaście lat.
Wśród konsekwencji ewentualnej likwidacji „Krupińskiego” wymieniono także odcięcie od znacznych zasobów węgla, których nie
dałoby się potem wydobyć ze względu na usytuowanie zakładu oraz
specyficzne warunki geologiczne.
- Kopalnia „Krupiński” nie graniczy z żadnym czynnym zakładem
górniczym i nie ma perspektyw zachowania dostępu do większości
złoża węgla energetycznego i koksującego typu 34. Można rozważyć

wydobycie niewielkiej części złoża
przy udziale infrastruktury kopalni
„Pniówek”, ale do węgla typu 35.1
nie ma dostępu żadna z istniejących
kopalń, bo te pokłady są oddzielone
uskokiem tektonicznym - czytamy
w omawianym stanowisku.
Zdaniem reprezentatywnych
organizacji związkowych z JSW
decyzja prowadząca do likwidacji
„Krupińskiego” jest „przedwczesna
i całkowicie nieuzasadniona”. - Decyzja w sprawie przyszłości KWK
„Krupiński” może zostać podjęta
dopiero po przeprowadzeniu nowych analiz sytuacji na rynkach
węgla i kształtowania się przyszłej
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa w aktualnych realiach
rynkowych. Ostateczna decyzja co
do dalszego funkcjonowania tej ko-

WRDS Sytuacja „Krupińskiego” do ponownej analizy
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS) w Katowicach chce, by Ministerstwo Energii ponownie przyjrzało się sytuacji uznanej za nierentowną
i skazanej na przeniesienie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA po styczniu 2017 roku (SRK) KWK „Krupiński”. Stanowisko WRDS jest zbieżne z
ponawianym przez związkowców postulatem przeprowadzenia nowych - opartych na aktualnych cenach węgla - analiz opłacalności dalszego funkcjonowania kopalni.
Wśród uczestników poniedziałkowych
obrad WRDS byli między innymi: minister energii Krzysztof Tchórzewski,
wiceminister - pełnomocnik rządu do
spraw restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego - Grzegorz Tobiszowski,
prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA (JSW) Tomasz Gawlik,
przedstawiciele związków zawodowych
oraz samorządowcy.
Strona społeczna kolejny raz
wskazała, że sierpniowa decyzja Zarządu
JSW dotycząca rozpoczęcia procedury
przeniesienia „Krupińskiego” do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń została podjęta
w oparciu o dane z przełomu 2015 i
2016 roku, gdy ceny węgla osiągnęły
„dno” (porty ARA: około 40 dolarów za
tonę). Dzisiaj są mniej więcej dwukrotnie wyższe, a to całkowicie zmienia
sytuację zakładu, który mógłby odrobić

palni powinna zapaść po dokonaniu
pełnej analizy sytuacji ekonomicznej JSW S.A. oraz KWK „Krupiński” po pierwszym półroczu 2017 r.
- oświadczyła strona społeczna.
Pod dokumentem skierowanym
między innymi do pani premier
Beaty Szydło, ministra energii
Krzysztofa Tchórzewskiego oraz
wiceministra energii odpowiedzialnego za górnictwo Grzegorza Tobiszowskiego podpisali się przedstawiciele Zakładowej Organizacji
Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” JSW SA, Federacji Związków Zawodowych Górników JSW
SA, Związku Zawodowego „Kadra”
JSW SA i ZOK Związku Zawodowego „Kontra” JSW SA.
Marek Jurkowski

straty znacznie szybciej niż wcześniej
zakładano.
Likwidacji
KWK
„Krupiński”
sprzeciwili się również przedstawiciele
władz samorządowych. Zdaniem Mariana Pawlasa, wójta Suszca, gdzie zakład
jest zlokalizowany, konsekwencją
zamknięcia kopalni będzie trwała degradacja gminy.
Odmienną opinię wyraził minister Tchórzewski. Według polityka dalsza działalność kopalni w
ramach Jastrzębskiej Spółki Węglowej
wymagałaby zbyt dużych nakładów finansowych. Poza tym od przekazania
KWK „Krupińskiego” do SRK zależała
zgoda banków na zawarcie porozumienia restrukturyzacyjnego, które ma
ustabilizować sytuację całej JSW.
Szef resortu energii zgodził się jednak, by specjalny zespół przeprowadził
postulowaną przez stronę związkowców
analizę dotyczącą przyszłości kopalni w
kontekście bieżącej sytuacji rynkowej.
Efekty prac zespołu mają zostać przedstawione 23 listopada. Dwa dni później
zbierze się Walne Zebranie JSW, które
podejmie ostateczną decyzję co do dalszych losów „Krupińskiego”.

analizy



RYNEK WĘGLA Czy ceny węgla odbiły i będą szły do góry?

Dobre wiadomości z rynku węgla
Średnia cena sprzedaży 1 tony węgla w Polsce przekroczyła koszty jej wydobycia. To bardzo dobra informacja. Było to
możliwe m.in. dzięki wzrostowi cen węgla oraz spadkowi kosztów wydobycia.
Według danych rządowych cel
ograniczenia produkcji nałożony
na chińskich producentów węgla
został zrealizowany w 60 proc. Ponadto, przewidywany wzrost cen
spowodował, że chińskie elektrownie
systematycznie zwiększały zakupy,
a część odbiorców rezerwowała już
dostawy na październik i listopad.
Takie działania wywołały niepokój
wśród chińskich producentów energii,
którzy w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na rynku, poszukiwali sposobów zwiększenia podaży. 30
września rząd w Pekinie wyraził zgodę
na zwiększenie krajowej produkcji dla
74 kopalń, w okresie październikgrudzień, co ich zdaniem, spowoduje
20 proc. wzrost krajowej produkcji
do 500 tys. ton na dobę w kopalniach, których zdolności oszacowano na
około 1 mld ton rocznie.

Pięcioletnie dołki za nami

Jak podał katowicki oddział
Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP),
w sierpniu br. średnia cena węgla
- obejmująca węgiel energetyczny
i koksowy - wyniosła 245,43 zł za
tonę, natomiast średni koszt produkcji tony węgla wyniósł 244,43 zł – to
oznacza, że cena sprzedaży węgla
była na każdej tonie o złotówkę
wyższa od kosztu produkcji. Warto
podkreślić, że w ciągu roku udało
się bardzo mocno ograniczyć koszty
wydobycia, rok temu wynosiły one
blisko 315 zł za tonę.
Do sierpnia osiągane ceny w
poszczególnych miesiącach były
niższe od średniego kosztu produkcji. W efekcie tego, w ciągu ośmiu
miesięcy br. strata górnictwa na
sprzedaży węgla wyniosła 1,3 mld zł.

Duży wzrost cen węgla
koksowego

Z danych katowickiego oddziału
Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że w okresie pierwszych ośmiu
miesięcy 2016 r. średnia cena tony
węgla - łącznie, wliczając to energetyczny i koksowy - wyniosła 231 zł.
Średnia cena węgla energetycznego
natomiast wyniosła 213 zł, co oznacza spadek o 21 zł w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku.
Spadkowa tendencja odwróciła
się w trakcie ostatnich miesięcy. Na
rynku międzynarodowym doszło
do wzrostu cen węgla koksowego,
co przełożyło się też na ceny w
Polsce. Wzrosły one aż do 340 zł
za tonę. Z kolei średnia cena węgla

energetycznego wzrosła w sierpniu br. do 219 zł za tonę. Przy czym
średnia cena za osiem miesięcy to
213 zł za tonę.
W okresie ośmiu miesięcy 2016 r.
polskie kopalnie wydobyły 45,8 mln
ton węgla, nieco mniej niż w ciągu
pierwszych 8 miesięcy roku 2015,
kiedy wydobycie sięgło 46,1 mln ton.
W tym roku 81 proc. wydobycia stanowił węgiel energetyczny.
Sprzedaż w okresie pierwszych 8
miesięcy br. wyniosła ok. 45 mln
ton, podczas gdy rok wcześniej było
to ok. 46 mln ton. Z tego 39 mln
ton przypadło na kraj, natomiast 6
mln ton na eksport. Blisko połowa
wydobycia, czyli 22 mln ton, trafiła
na potrzeby energetyki.

Dobre wieści z rynku
międzynarodowego

Wzrost cen węgla, zwłaszcza
węgla koksowego, do jakiego doszło w
Polsce, jest w części efektem wzrostów
cen na rynku międzynarodowym. Z
tego rynku płyną w ostatnich tygodniach dobre wieści dla rodzimych
kopalń.
- Wrzesień na międzynarodowym
rynku węgla zaznaczył się wyjątkowo
dużą aktywnością, szczególnie ze strony nabywców z rejonu Azja i Pacyfiku,
głównie Chin, których zwiększony
popyt na zakup wszystkich gatunków
węgla przyczynił się nie tylko do znacznego wzrostu cen ale i ograniczenia
podaży na międzynarodowym rynku
węgla – podał katowicki oddział
Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Sytuacja w europejskich portach
Amsterdam Rotterdam Antwerpia
(ARA) zależna była z jednej strony
ograniczeniem dostaw z Kolumbii,
wskutek restrykcji nałożonych na
eksporterów w okresie 27-30 sierpnia z tytułu przekroczenia limitów zanieczyszczeń, a z drugiej
zakłóceniami dostaw z Rosji w wyniku problemów z dostępnością wagonów służących do transportu węgla.
Dodatkowym czynnikiem był
spadek zapasów w portach ARA,
który zatrzymał się na poziomie
2,7 mln ton wobec 3,4 mln w roku
ubiegłym. Wskutek ograniczenia
podaży europejskie ceny węgla
umacniały się przez cały miesiąc,
osiągając na dzień 30 września
poziom 68,96 dolarów za tonę, a
więc aż o 14,6 proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Z analiz ARP wynika, że z kolei
ceny spot w Republice Południowej
Afryki (RPA), w wyniku wzrostowej
tendencji na przestrzeni całego
miesiąca zwiększyły się o 9,2 proc.
wobec notowań z początku września.
Na dzień 30 września cena węgla w
porcie Richards Bay wyniosła 71,85
dolarów za tonę. Z terminalu Richards
Bay wysłano 5,6 mln ton, przy średniej
cenie na poziomie 65,92 dolarów za
tonę. Tymczasem w analogicznym
okresie w roku ubiegłym z terminalu
Richards Bay wysłano 6,53 mln ton
przy średniej miesięcznej cenie FOB
niższej o 10 dolarów na tonie.
Spadek zamówień spowodowany
jest mniejszym popytem ze strony In-

dii czy Pakistanu, dla których węgiel z
RPA, mimo właściwych parametrów
jest nadal za drogi. W związku z
czym nabywcy z południowej Azji
dokonują zakupów niskogatunkowego węgla w Indonezji.

Duży wzrost zapotrzebowania
Chin

Australijski benchmark cenowy
NEWC, na skutek zwiększonego
zapotrzebowania ze strony Chin
odnotował największa dynamikę
wzrostu (o 14,6 proc.) wobec notowań
z początku miesiąca i na dzień 30
września wyniósł 78,95 dolarów za
tonę. Chiny, które w rezultacie decyzji
ograniczającej produkcję krajowego
surowca przy jednoczesnym wzroście
popytu, odnotowały najwyższy poziom importu od dwudziestu miesięcy.
Wyniósł on 26,59 mln ton. Import
węgla do Chin w sierpniu, był o 52
proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.
Katowicki oddział ARP zwraca
uwagę, że do znacząco większego
popytu Chin na węgiel przyczynił się
głównie wzrost produkcji energii na
skutek zwiększonej pracy urządzeń
klimatyzacyjnych w okresie letnim,
co przełożyło się na zwiększoną
konsumpcję węgla. Jednocześnie,
obowiązujący prawie do końca sierpnia nakaz ograniczenia krajowej
produkcji spowodował, że w okresie
styczeń-sierpień zmalała ona do
2,18 mld ton a więc aż o 10,2 proc. w
stosunku do analogicznego okresu
w roku ubiegłym.

- Po pięcioletnim okresie spadków, ze zwiększoną dynamiką,
odbijają się ceny węgla koksowego, na który popyt wspierany jest
rosnącą produkcją stali w Chinach.
Dodatkowo ograniczenie wydobycia działa na korzyść cen spot węgla
koksowego, które wzrosły ponad
dwukrotnie w tym roku, bardziej
niż ceny energii czy metali – wynika
z danych ARP.
W efekcie tego, cena spot węgla
koksowego typu hard wyniosła 152,20
dolarów za tonę w dniu 6 września i był
to najwyższy poziom od maja 2013 r.
Jednocześnie ceny spot przewyższyły
cenę kontraktową na trzeci kwartał
wynoszącą 92,50 dolarów za tonę.
Cena kontraktowa, która jest uzgadniana pomiędzy japońskimi producentami stali a sprzedawcami węgla
jest na niższym poziomie niż cena
spot, bowiem na czwarty kwartał ma
wynieść 100 dolarów za tonę, co będzie
najwyższym poziomem od połowy roku
2015 i trzecim kolejnym kwartałem
wzrostu ceny kontraktowej.
Jednak zdaniem analityków
mimo, iż ceny węgla wzrosły o ponad
90 proc. w tym roku, oczekuje się, że
ceny spadną z powodu spowolnienia
w Chinach i łagodzenia problemów z
podażą . Przewiduje się, ze cena spot
wyniesie średnio 95 dolarów za tonę.
Dobre wiadomości dla węgla koksowego przynoszą prognozy World
Steel Association (Światowe Stowarzyszenie Stali), które zakładają
wzrost produkcji stali na świecie
w roku 2016 jak i 2017. To przełoży
się na wzrost zapotrzebowania na
węgiel koksowy.
Pozostaje kwestia cen węgla energetycznego na krajowym rynku. Z
czasem z pewnością wyraźne wzrosty
cen na rynku międzynarodowym
przełożą się także na rynek polski,
tym bardziej, że ograniczana jest
produkcja tego węgla w polskich kopalniach. Wzrost cen węgla energetycznego, wraz ze znaczącym spadkiem kosztów wydobycia, powinien
doprowadzić do tego, że i ten segment
będzie przynosił stabilne zyski.
Igor D. Stanisławski

wydarzenia
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KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY

O przyszłości spółki
zdecyduje postawa banków
24 października związkowcy reprezentujący załogę Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) spotkali się z Zarządem Spółki, ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim i wiceministrem Grzegorzem Tobiszowskim. Dyskutowano na temat propozycji
nowego programu restrukturyzacyjnego dla firmy. Od tego, czy program zaakceptują
banki-obligatariusze (BNP Paribas, Bank Zachodni WBK, DZ Bank, Nordea, PKO Bank
Polski), zależeć będą dalsze losy KHW.
- Zarząd przedstawił swoją wizję dalszego funkcjonowania całego Holdingu i
poszczególnych kopalń KHW. Ostatecznej decyzji co do jej przyjęcia nie należy się spodziewać przed zakończeniem
rozmów z bankami, bo to od nich tak
naprawdę zależy, jak będzie wyglądał
proces restrukturyzacji Katowickiego
Holdingu Węglowego. Kolejne spotkanie
z kierownictwem Spółki i panami ministrami ma się odbyć między 15 a 20 listopada. Mam nadzieję, że wtedy już jakieś
ustalenia z bankami będą i porozmawiamy o konkretach - powiedział po spotkaniu wiceprzewodniczący Zakładowej
Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” KHW SA Piotr Bienek.
Na razie konsorcjum pięciu banków
zgodziło się, by do końca roku zawiesić
spłatę zobowiązań KHW z tytułu obligacji wyemitowanych cztery lata temu.
Kolejnym krokiem ma być podpisanie
długofalowego porozumienia restrukturyzacyjnego.
Według wcześniejszych założeń
trzej inwestorzy - Enea, Węglokoks i Towarzystwo Finansowe „Silesia” - mieli zasilić KHW kapitałowo kwotą 700
milionów złotych. Minister Krzysztof
Tchórzewski potwierdził, że plany te nie
uległy zmianie.
Również wiceminister Tobiszowski
przyznał, że kwota 700 mln zł, jaką ma
otrzymać Holding od inwestorów, jest
aktualna. Tym samym zdementował spekulacje prasowe mówiące o potrzebach
rzędu 900 mln zł lub powyżej 1 miliarda
zł. Przyznał jednocześnie, że przy kwocie
700 mln zł dokapitalizowania potrzebne
będą także inne, pogłębione działania
restrukturyzacyjne oraz inne rozłożenie

akcentów w planie inwestycyjnym.
Piotr Bienek skrytykował przedstawioną przez pracodawcę propozycję
zmiany zapisów Holdingowej Umowy
Zbiorowej i czasowego zawieszenia wypłaty wszystkich nieperiodycznych elementów wynagrodzenia pracownikom
Spółki.
- Mówienie, że takie rozwiązanie przyczyni się do uzdrowienia sytuacji KHW,
jest przykładem kompletnego oderwania
od rzeczywistości. Pracownicy kopalń
Katowickiego Holdingu Węglowego już
dziś mają najniższe wynagrodzenia w
skali wszystkich spółek węglowych, to
po pierwsze. Po drugie: oszczędności

wynikające z dalszego uszczuplania górniczych płac byłyby naprawdę niewielkie
wobec ogromu kwot, jakich potrzebuje
Holding, by przetrwać. Skala zobowiązań
KHW w porównaniu z oszczędnościami,
jakie by były na wynagrodzeniach, jest
nieporównywalna. Tutaj niezbędne są
decyzje w skali „makro”, skuteczne zaangażowanie finansowe dużych podmiotów
państwowych, a nie próby odbierania
ludziom ostatnich pieniędzy, które Holdingu i tak nie uratują. To są działania
czysto propagandowe - ocenił wicelider
„Solidarności” w KHW.
Mj

Nie wystarczy
dokapitalizowanie
Do uzyskania stabilności Katowickiego Holdingu
Węglowego nie wystarczy dokapitalizowanie i porozumienie z bankami; potrzebne są też inne działania po stronie
spółki, m.in. w zakresie tempa restrukturyzacji i inwestycji
- wynika z informacji szefów resortu energii.
Według wcześniejszych założeń trzej inwestorzy: Enea,
Węglokoks i Towarzystwo Finansowe Silesia mają zasilić
holding kapitałowo kwotą 700 mln zł. Minister Krzysztof
Tchórzewski podtrzymał te plany.
- Ta ścieżka naprawy jest aktualna, ale ona nie gwarantuje pełnej stabilności (...). Po dokładnej analizie sytuacji wewnętrznej KHW widać, że jest dużo do naprawienia;
trochę rzeczy było zamiecionych pod dywan, które widać
dopiero teraz, przy nowym zarządzie - ocenił Tchórzewski.
Również wiceminister Grzegorz Tobiszowski
potwierdził, że kwota 700 mln zł, jaką ma otrzymać
holding od inwestorów, jest aktualna; zdementował tym
samym spekulacje prasowe mówiące o potrzebach rzędu
900 mln zł lub powyżej 1 mld zł. Przyznał jednocześnie, że
przy kwocie 700 mln zł dokapitalizowania potrzebne będą
także inne, pogłębione działania restrukturyzacyjne oraz
inne rozłożenie akcentów w planie inwestycyjnym.
- Na dzisiaj optujemy za 700 mln zł, dlatego też chcemy inaczej rozłożyć pewne inne działania w czasie
- wyjaśnił Tobiszowski wskazując, iż np. według nowych
analiz nie uda się osiągnąć wszystkich zakładanych
efektów inwestycyjnych w kopalniach Murcki-Staszic i
Mysłowice-Wesoła w prognozowanych terminach. To zaś
może wymuszać inne działania - np. szybsze niż planowano przekazanie katowickiej kopalni Wieczorek i rudzkiej
części kopalni Wujek (tzw. ruch Śląsk) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), a także zmianę przeznaczenia kopalni Wujek z czynnego zakładu w kopalnię szkoleniową i
zachowującą historyczne dziedzictwo.
Tobiszowski liczy, że banki zaakceptują biznesplan
KHW i możliwe będzie wynegocjowanie odroczenia terminów spłaty obligacji oraz, być może, umorzenie części
długu. Wiceminister nie spodziewa się natomiast rozmowy
na temat ewentualnej konwersji części zadłużenia na akcje
spółki.
- Chcielibyśmy jak najszybciej pokazać w rozmowach
z bankami, że oczyszczamy sytuację i budujemy zdrowe
filary działania KHW, podobnie jak miało to miejsce w
Polskiej Grupie Górniczej - dodał Tobiszowski, wskazując
na dużą zależność między rozmowami z bankami i
restrukturyzacją wewnętrzną holdingu.

LW „BOGDANKA” SA

Dwa porozumienia w „Bogdance”
Związkowcy z Lubelskiego Węgla (LW) „Bogdanka” SA zdecydowali, że nie złożą powództwa o uchylenie sierpniowej
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania LW „Bogdanka” SA wprowadzającej zmiany w Statucie Spółki. Nowe regulacje nie dawały załodze pełnej gwarancji posiadania dwóch członków Rady Nadzorczej.
Co spowodowało odstąpienie strony
społecznej od podjęcia sądowej próby
przywrócenia poprzedniej wersji Statutu? Odpowiada przewodniczący zakładowej „Solidarności” Antoni Pasieczny.
Solidarność Górnicza: - Dlaczego
strona społeczna zrezygnowała z zapowiedzianego złożenia pozwu o uchylenie niekorzystnej dla pracowników
uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Spółki? Wcześniej podkreślaliście, że jej merytoryczna zawartość jest sprzeczna z zapewnieniami

uzyskanymi od Zarządu Grupy Enea
podczas rozmów na temat warunków
przejęcia „Bogdanki” przez Grupę
Enea…
Antoni Pasieczny, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” SA: - …Ale
wzięliśmy pod uwagę fakt, że byłoby to
działanie mało skuteczne. Proces mógłby się toczyć latami. W tym czasie i tak
obowiązywałby nowy „ład korporacyjny”, „zdeterminowany” interesem całej
Grupy Enea.

Dzień przed planowanym złożeniem
pozwu do sądu w Ministerstwie Energii
odbyło się spotkanie przedstawicieli
związków zawodowych LW „Bogdanka”
z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim oraz wiceministrem energii
i pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorzem Tobiszowskim. Poinformowaliśmy wtedy panów ministrów
o sytuacji, jaka wystąpiła w związku z
niedotrzymaniem wcześniejszych ustaleń co do zakresu i sposobu integracji
LW „Bogdanka” SA z Grupą Enea oraz

wiodącą spółką Grupy - Enea SA. Zapewniono nas, że związkowe zastrzeżenia i uwagi dotyczące tak zwanego
Kodeksu Grupy Enea zostaną zbadane i
wyjaśnione w zgodzie z obowiązującym
prawem. Potwierdzenie tych zapewnień
uzyskałem osobiście od pana ministra
energii 16 września, podczas zebrania
Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla
Kamiennego NSZZ „Solidarność”.
SG: - To wystarczyło?
AP: - Same deklaracje słowne sprawy by nie załatwiły, jednak w krótkim

czasie, po rozmowach z przedstawicielami zarządów LW „Bogdanka”
SA i Enea SA oraz zarejestrowaniu
przez sąd Statutu LW „Bogdanka”
SA, wspólnie wypracowaliśmy porozumienie „w sprawie ustalenia zasad
implementacji w dialogu społecznym
w Spółce Lubelski Węgiel »Bogdanka« S.A. Ładu Korporacyjnego Grupy
Enea”. Opracowany został również
regulamin wyboru dwóch członków
Rady Nadzorczej LW „Bogdanka” SA
przez pracowników Spółki. Obydwa
dokumenty mają zostać podpisane w
pierwszych dniach listopada, co powinno uspokoić załogę, bo dzięki tym
dokumentom wszystkie ważne dla
pracowników sprawy będą uzgadniane z jej reprezentantami.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: MJ
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PG SILESIA Doświadczenie spółki pracowniczej

Pracownik jest najlepszym gosp
Zdaniem Dariusza Dudka, szefa Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) „Silesia” Sp. z o.o., rząd powinien uregulować kwestię tworzenia spółek pracowniczych,
dzięki czemu załogi zyskałyby możliwość wzięcia współodpowiedzialności za swoje firmy. W czechowickiej kopalni zbliżona formuła własnościowa już funkcjonuje, mimo braku ustawy. - Nie ma
lepszego gospodarza od tego, który gospodaruje na swoim - twierdzi przewodniczący.

Lider zakładowych struktur
Związku z „Silesii” był uczestnikiem zorganizowanego przez PKO
Bank Polski SA panelu dyskusyjnego na temat przyszłości spółek
pracowniczych w kontekście założeń planu gospodarczego wicepremiera Mateusza Morawieckiego,
gdzie przewidziano uregulowanie
kwestii funkcjonowania tego typu
własności. Debata miała miejsce
podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

- Zastanawialiśmy się, co można byłoby poprawić i jakich błędów
uniknąć przy tworzeniu ustawy ułatwiającej przekazywanie pracownikom współudziału w zarządzaniu
przedsiębiorstwami. Jako PG „Silesia” mamy tutaj spore doświadczenie
praktyczne - wskazuje Dariusz Dudek. - Pytano mnie o podejście związków zawodowych do kwestii akcjonariatu pracowniczego. Jak wiadomo,
„Solidarność” zawsze wspierała inicjatywy poszerzające wpływ załóg na

własne firmy. Myślę, że przy okazji
tworzenia nowego prawa wkrótce
wypowiedzą się na ten temat krajowe struktury Związku, i że będzie to
opinia korzystna dla idei akcjonariatu
pracowniczego - dodaje.

Czysty zysk

Dyskusji towarzyszyła promocja wydanej w Stanach Zjednoczonych przez Harvard Business
School Press książki pod tytułem

Długa droga

„Własność pracownicza. Jak wspiera rozwój biznesu”. Konsultant
merytoryczny jej polskiej edycji
mecenas Krzysztof Ludwiniak
odwoływał się do historii spółek
pracowniczych,
przypominając
wszystkim obecnym, że nowoczesny akcjonariat pracowniczy jest
pomysłem amerykańskim z połowy
XX wieku, mającym umożliwić pracownikom nabywanie akcji swoich
przedsiębiorstw,
finansowanym
z przyszłych zysków. Początkowo

wykorzystywano anglosaski model prawny, w którym wystarczało
posiadanie przez firmę zdolności
kredytowej. To otwierało drogę
do nabywania akcji przedsiębiorstwa, aby w toku kolejnych lat pracy
przekazywać je pracownikom. Do
tej pory powstało już kilkanaście
modeli takich rozwiązań. Wśród
kluczowych elementów, od których
zależy skuteczne wdrożenie akcjonariatu pracowniczego, Krzysztof
Ludwiniak wymienił wolę pracowników i właścicieli danej firmy oraz
szansę na jej dobre perspektywy
rozwojowe.
Silnym bodźcem do sięgania po
jeden z modeli akcjonariatu pracowniczego może być sukces takiego rodzaju własności w Stanach
Zjednoczonych.
- Statystyki od 30-40 lat potwierdzają, że takie formy są lepsze,
wydajniejsze, stabilniejsze. Są tam
też mniejsze napięcia społeczne zaznaczał mec. Ludwiniak, tłumacząc zarazem, jak istotna jest tutaj
odpowiednia edukacja. - Muszą być
kursy, szkolenia, żeby to przedsiębiorstwo nadawało się do takich
zmian, a w praktyce właściciel i
pracownicy dochodzą do wniosku,
że akcjonariat pracowniczy opłaca
się - przekonywał.
Przytaczano również przykłady
modeli akcjonariatów funkcjonujących poza Stanami Zjednoczonymi.
Na początku XXI w. własny model zaczął wprowadzać w Austrii
międzynarodowy koncern voestalpine.
- Rozmawialiśmy z pracownikami i w wyniku rozmów postanowiliśmy wprowadzać taki system
akcjonariatu, w którym pracownicy
byliby udziałowcami i mieli swój
wkład w sukces gospodarczy firmy
- wyjaśniał podczas dyskusji inny
jej uczestnik, Max Stelzer z voestalpine Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung, instytucji zarządzającej
akcjami pracowników stalowego
potentata. Jak stwierdził, dzięki
wprowadzonym rozwiązaniom pra-

Począwszy od powstania Spółek węglowych w roku 1993 pojawiały si
KWK Silesia, drugiej co do wielkości zasobów kopalni w Polsce. Ki
wać działania w obronie miejsc pracy, lecz największe nasilenie przy
Wiedzieliśmy, że pozostanie kopalni w strukturach jakiejkolwiek Spó
doprowadzi do zamknięcia Silesii. Końcem roku 2002 podjęliśmy bar
dziemy siedzieć z założonymi rękoma tylko sami zadbamy o przyszłoś
prywatyzację. Nawiązaliśmy pierwsze kontakty z ewentualnymi inwe

Ekopal z RPA to pierwsza z firm, która zainteresowała się KWK Silesia. Firma Ekopal poważnie podeszła
do zakupu, odbyła szereg rozmów, przeprowadzała
badania węgla. Na początku roku 2003 w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się wizyta ówczesnej Pani
Ambasador RPA w Polsce. Niestety, pomimo zaawansowanych rozmów transakcja nie doszła do skutku
– nie było woli politycznej, aby w Polsce prywatyzować kopalnie.
W roku 2007 Kompania Węglowa ogłosiła przetarg
na sprzedaż Silesii (jako Ruchu KWK Brzeszcze-Sile-

sia). Zgłosiły się trzy firmy, Gibson Group ze Szkocji,
czeski ČEZ i szwajcarski fundusz inwestycyjny. Otwarcie ofert odbyło się 17 grudnia 2007 roku, jedyną
złożoną ofertą była oferta Gibson Group. Szkoci z zaangażowaniem przystąpili do zakupu kopalni, wpłacili wadium, odbywali rozmowy z przedstawicielami
Kompanii Węglowej, Dyrekcją Kopalni jak i ze strona
związkową, podpisując Pakiet Społeczny. W lipcu
2008 nadeszła informacja o nie dopełnieniu przez
Gibson Group wszystkich wymogów formalnych i
przetarg unieważniono.

Postanow
liśmy rozgląd
pomóc. Międ
Oświęcim, by
roku 2008 w w
glowa rozpisa
piło w styczn
firma energet
byciem kopal
miała na celu
najlepszych f
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Koło zamachowe,
niekoniecznie ratunkowe

Przekształcenia własnościowe
kopalni „Silesia” nastąpiły znacznie
później. Od początku lat 90-tych
ubiegłego wieku stanowiący oddział
państwowych spółek węglowych
zakład kilkakrotnie skazywano na
likwidację. Tylko determinacji samych górników, którzy w 2003 r.
gotowi byli prowadzić dziewięciodniowy protest pod ziemią, należy
przypisać fakt, że ostatecznie nie
został zamknięty. Decydujący moment dla przyszłości „Silesii” stanowiło opuszczenie Kompanii Węglowej SA, przejście do PG „Silesia” Sp.
z o.o. i znalezienie inwestora strategicznego (Energetický a průmyslový holding, a.s.). Wcześniej część
udziałów wykupili pracownicy.
- Dzięki zaangażowaniu finansowemu załogi, a potem - inwestora,
udało się uratować kopalnię i przekształcić ją w spółkę, która po części
funkcjonuje tak jak spółki pracownicze. Cały ten proces zainicjowała
zakładowa „Solidarność”, przez co
teraz jestem zapraszany do udziału

ię informacje o planach likwidacji
ilkakrotnie musieliśmy podejmoyszło początkiem nowego wieku.
ółki węglowej prędzej czy później
rdzo odważną decyzję — nie bęść naszego zakładu — idziemy w
estorami.

wiliśmy nie spocząć na laurach, zaczędać się za firmami, które mogłyby nam
dzy innymi rozmawialiśmy z Dworami
yliśmy w Bełchatowie, a także w Enei. W
wyniku naszych nacisków Kompania Węała następny przetarg, ogłoszenie nastąniu 2009 roku. W przetargu udział wzięła
tyczna Enea, bardzo zainteresowana nalni. Niestety, ówczesna polityka państwa
u reperowanie budżetu poprzez sprzedaż
firm. W czerwcu 2009 Enea ogłosiła, że
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KWK MAKOSZOWY Plan ratunkowy dla zakładu

podarzem
cownicy nie tylko biorą udział w
podziale zysków, ale są też „wyposażeni w narzędzia, dzięki którym
wzrosła ich motywacja do pracy;
mają też prawo głosu”.
Innym przykładem są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (TZMO), sprywatyzowane
w 1991 roku na podstawie ustawy
o leasingu pracowniczym. Prezes
firmy Jarosław Józefowicz ocenił,
że „świetnie zorganizowana” załoga państwowego przedsiębiorstwa „maksymalnie dobrze” wykorzystała obowiązujące wówczas
rozwiązania prawne. W wykupie
majątku przedsiębiorstwa od Skarbu Państwa oraz powołaniu spółki akcyjnej wzięło udział kilkuset
pracowników oraz przedstawiciele
środowiska akademickiego i medycznego, z którymi operujące na
18 rynkach TZMO SA współpracują
do dziś.

P A ŹD ZI E R N I K 2 0 1 6

w rozmaitych dyskusjach - mówi
Dariusz Dudek. - Ostatnio byłem
gościem sejmowej podkomisji, która ma wypracować projekt ustawy
formalizującej zasady powstawania
spółek pracowniczych. Zaproszono
również przedstawicieli takich podmiotów spoza Polski, na przykład z
Francji. Tam od lat firmy współzarządzane przez pracowników są
czymś oczywistym. Podobnie jest w
Wielkiej Brytanii. Doświadczenia
obydwu krajów mogą być dla nas
inspiracją i wzorem, ale też żywym
dowodem na to, że taka formuła
się sprawdza, że przynosi tym pracownikom oraz współzarządzanym
przez nich firmom wymierne korzyści - uważa przewodniczący Komisji
Zakładowej Związku.
Jego zdaniem na przyjęciu ustawy mogą zyskać zarówno firmy
znajdujące się w zapaści, jak i te dobrze prosperujące.
- Chodzi o to, by ten model
własnościowy stał się modelem
powszechnym, by zachęcić innych
do przekazywania stronie pracowniczej znacznie większych kompetencji niż do tej pory, by pracownicy
mieli szansę stać się współwłaścicielami firm w pełnym tego słowa
znaczeniu. Teraz taką możliwość poważnie utrudnia chociażby fakt, że
banki nie uznają ciągłości prawnej
pomiędzy nową spółką pracowniczą
a firmą, na bazie której powstała. W
tym momencie pozyskanie jakiegokolwiek kredytu, umożliwiającego
start nowego przedsięwzięcia, niemal graniczy z cudem, a tak być nie
powinno - tłumaczy. - Pamiętajmy,
że nie ma lepszego gospodarza od
tego, który gospodaruje na swoim,
bo to on wie najlepiej, co należy poprawić, by gospodarstwo stanęło na
nogi. To nie ma być wyłącznie koło
ratunkowe dla podmiotów podupadających, ale raczej koło zamachowe dla wszystkich firm, niezależnie
od ich bieżącej kondycji. Widzę tutaj same plusy - podsumowuje.
Marek Jurkowski

Pracownicy przejmują
inicjatywę

Po tym, jak nie udało się wyłonić podmiotu zainteresowanego kupnem należącej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) kopalni „Makoszowy” w wyniku przetargu, pracownicy przygotowali własny plan ratunkowy dla zakładu: chcą powołać spółdzielnię, a następnie pozyskać inwestora, co - przy
ewentualnym zaangażowaniu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA (PGE) - pozwoliłoby stworzyć
innowacyjne centrum przeróbki chemicznej węgla wokół KWK „Makoszowy”.
Przypomnijmy: termin składania ofert
zakupu kopalni „Makoszowy” minął 30
września. Chęć przejęcia zakładu wyraziła jedynie zarejestrowana w świętokrzyskiej wsi Micigózd Kopalnia Węgla
Kamiennego Siersza Sp. z o.o. Kilka
dni później jej przedstawiciele spotkali
się z kierownictwem SRK, wnosząc o
wydłużenie negocjacji na temat szczegółów transakcji. Tymczasem Spółka
Restrukturyzacji Kopalń odstąpiła od
dalszych rozmów ze względu na fakt, iż
oferent nie dawał należytej rękojmi kontynuowania dotychczasowej działalności KWK „Makoszowy”, sfinansowania
jej bieżącej działalności i koniecznych
inwestycji oraz zwrotu udzielonej kopalni pomocy publicznej.
Sprawa wróciła do punktu wyjścia.
Porozumienie podpisane 17 stycznia 2015
r. przez przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, pracodawców oraz ówczesnego
rządu zakładało, że KWK „Makoszowy”
zostanie przejęta przez SRK, by pozbyć
się „majątku nieprodukcyjnego”, po czym
trafi do nowego podmiotu. Przez półtora
roku kolejne ekipy polityczne odpowiedzialne za przemysł wydobywczy omijały
problem szerokim łukiem. Równocześnie
zakład pokrywał i wciąż pokrywa straty
produkcyjne oraz koszty osłon socjalnych dla odchodzących pracowników ze
środków uzyskiwanych w ramach pomocy publicznej. Nowy właściciel KWK
„Makoszowy” będzie musiał zwrócić całą
pomoc budżetowi państwa, bo prawo
Unii Europejskiej dopuszcza wspieranie
jedynie kopalń likwidowanych. Na dzień
dzisiejszy byłoby to ponad 220 milionów
złotych.
Zdaniem szefa Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” KWK „Makoszowy”
Artura Banisza utworzenie wyspecjalizowanego centrum, które zajmowałoby
się chemiczną przeróbką węgla, może

wycofuje się ze złożonej oferty na przejecie Ruchu
II Silesia. Decyzja nastąpiła po wypowiedzi przedstawiciela firmy Vattenfall - „aby napić się piwa nie
trzeba kupować browaru”. W tym okresie Vattenfall
był dużym udziałowcem firmy Enea i w niedalekiej
przyszłości miał się stać jej pełnym właścicielem.
Ostatecznie firma Vattenfall nie dość, że nie przejęła całego pakietu akcji to jeszcze sprzedała tą
część, którą posiadała i wycofała się z inwestowania na rynku polskim.
Wydawało się wówczas, że to już koniec, że nic
się nie uda. Kompania Węglowa S.A. ogłosiła, że
rozpoczyna proces likwidacji Ruchu II Silesia. Determinacja strony społecznej doprowadziła jednak
do czasowego przesunięcia decyzji o likwidacji i
powołania wspólnej komisji przedstawicieli pracodawcy oraz przedstawicieli związków zawodowych,
która to komisja mała zdecydować co zrobić z majątkiem Ruchu II Silesia. W między czasie rozmawialiśmy jeszcze z władzami miasta. Rady Gmin i
Powiatów podjęły uchwały popierające nasze działania, informowaliśmy wszystkich posłów Ziemi
Śląskiej o naszych problemach, braliśmy udział w
Komisji Trójstronnej, wizytowaliśmy ministerstwa,

być ostatnią szansą dla obarczonej olbrzymim długiem kopalni.
- Rozmawialiśmy już z wiceprezesem PGE panem Jackiem Śliwą na
temat możliwości uruchomienia takiego innowacyjnego parku technologicznego. Moim zdaniem lokalizacja parku
przy kopalni „Makoszowy” byłaby lokalizacją optymalną - mielibyśmy na miejscu zakład wydobywający węgiel oraz
infrastrukturę pozwalającą na jego chemiczną przeróbkę, odpadłyby koszty
transportu surowca - przekonuje przewodniczący. - Mam nadzieję, że rząd
przyjrzy się naszej propozycji i da przyzwolenie Polskiej Grupie Energetycznej
na wejście w tę inicjatywę. My robimy
swoje. Jesteśmy w trakcie rejestracji
spółdzielni. Czekamy na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - dodaje.
Związkowcy zwracają uwagę, że
dzisiaj „Makoszowy” są zakładem zrestrukturyzowanym, z sukcesywnie
wdrażanym programem naprawczym,
zmienionym schematem organizacyjnym i zredukowanym zatrudnieniem (do
1300 osób, kilkanaście miesięcy temu
liczebność załogi oscylowała wokół

byliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
śp. Lecha Kaczyńskiego, wszystko po to, by dano
nam jeszcze jedną szansę. Po tych działaniach dostaliśmy ostatnią. Obiecaliśmy sobie ze musimy ja
wykorzystać.
Pomysł był tylko jeden, to my, jako pracownicy
utworzymy Spółkę z naszymi udziałami i na własną rękę będziemy jeszcze raz szukać inwestora. W
połowie roku 2009 nie mając pieniędzy na zakup
kopalni ani wiedzy w tworzeniu Przedsiębiorstwa
Górniczego podnieśliśmy „rękawice”, aby udowodnić wszystkim, że damy radę, że związkowcy z Solidarności nie czekają, że ktoś za nich coś zrobi tylko sami doprowadzą do uratowania miejsc pracy.
Nawiązaliśmy współpracę z niezależną firma, która
przygotowała nam Biznesplan, bo bez tego nie dało
się ruszyć. Znaleźliśmy firmę, która rozesłała informacje o naszej kopalni po całym świecie. W między
czasie grupa zapaleńców próbowała zarejestrować
spółkę PG SILESIA w Sądzie Gospodarczym. Piszemy, że próbowaliśmy, bo trudno zliczyć ilości wizyt
w Sądzie z poprawkami. Oczywiście musieliśmy do
tego wszystkiego przekonać załogę, odbywały się
spotkania z załoga tzw. „masówki” a na końcu re-

2000). Chwalą również parametry jakościowe eksploatowanego węgla (typ
33 i 34), jego niskie zanieczyszczenie
oraz to, że makoszowskie złoża znajdują
się stosunkowo płytko (poziomy wydobywcze 660-850), a wielkość tych złóż
wynosi około 50 milionów ton.
- Węgla nadającego się do poddania przeróbce chemicznej mamy na
mniej więcej 25-30 lat i mówię w tej
chwili o złożach udostępnionych, czyli
takich, które nie wymagają olbrzymich
inwestycji - wskazuje Artur Banisz.
Na koniec kolejny raz krytykuje
dotychczasową postawę polityków zwłaszcza tych, którzy pamiętali o pracownikach „Makoszów” tylko podczas
kampanii wyborczej.
- Rok temu pani premier, jeszcze
jako kandydatka na to stanowisko, nie
miała oporów, żeby do nas przyjechać
i coś pracownikom „Makoszów” obiecać. Teraz pracownicy „Makoszów”
oczekują pomocy od rządu, od pani
premier, od pana ministra energii i jego
zastępcy odpowiedzialnego za górnictwo - podkreśla.
mj

ferendum, referendum na TAK odpowiedziało blisko
98% pracowników. Udało się, firma została zarejestrowana, znalazł się również inwestor czeska
grupa Energetický a průmyslový holding. Ponad
miesiąc trwały rozmowy dotyczące wsparcia PG
SILESIA przez zagraniczny koncern. W październiku
PG Silesia wraz EPH złożyły występna ofertę zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa KWK
Brzeszcze-Silesia Ruch II Silesia.
W wyniku tych działań PG SILESIA złożyła w
dniu 17 grudnia 2009 roku ofertę wiążącą a w
styczniu 2010 roku wpłaciła wadium i od tego momentu rozpoczęły się rozmowy o przejęciu majątku Ruchu II Silesia. W lipcu 2010 roku podpisano
wstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części
majątku KWK „Brzeszcze-Silesia” Ruch II Silesia
pomiędzy PG SILESIA a Kompanią Węglową S.A. W
dniu 9 grudnia 2010 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy sprzedaży, które odbyło się w siedzibie
Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
przy PG SILESIA

wydarzenia



DĘBIEŃSKO Australijczycy zainwestują na Śląsku?

Restart projektu

Prairie Mining Limited rozszerza działalność w Polsce i przejmuje projekt Dębieńsko na Górnym
Śląsku. Będzie to drugie realizowane w Polsce przedsięwzięcie, po flagowej inwestycji Spółki, którą
jest budowa kopalni Jan Karski na Lubelszczyźnie.
W 2008 roku równocześnie na 3
giełdach (Londyn, Praga, Warszawa) zadebiutował koncern węglowy
NWR (właściciel czeskich kopalń
OKD). Jednym z priorytetów koncernu, zapisanym w prospekcie
emisyjnym był projekt Dębieńsko.
Dawna kopalnia „Dębieńsko” prowadziła wydobycie do 2000 r., ale
niedoinwestowany zakład (wówczas
wchodzący w skład Gliwickiej Spółki Węglowej) przynosił straty, więc
znalazł się na liście kopalń przeznaczonych do likwidacji (tzw. reforma
AWS). W obszarze zamkniętej kopalni pozostały dość spore zasoby
węgla koksującego typu 35 – według
szacunków wynoszą 210-260 mln
ton i znajdują się w 16 pokładach
położonych do głębokości 1250 m.

Czarodziejski Bakala

2000 r., był czasem nadpodaży
surowca i niskich cen węgla. Poza
tym, GSW nie miała pieniędzy na
dokopanie się do nowych zasobów,
więc zakład zamknęła. 2008 r. był
za to czasem wzmożonego popytu na surowiec, szczególnie węgiel
koksujący, którego potrzebował
rozpędzony przez Chińczyków przemysł stalowy. Był to zatem najlepszy
okres, by potencjalnych inwestorów
oczarować wizją „czarnego, koksującego złota”. Właściciel NWR, czeski
finansista Zdenek Bakala miał tego
świadomość. Postanowił zatem sięgnąć do zasobów dawnego „Dębień-

Wejście smo(cz)ka

ska”. Przynajmniej na papierze. A że
posiadał w bliskim sąsiedztwie czeskie kopalnie OKD, stał się wiarygodnym oferentem. Łączna wartość
oferty (na wspomnianych trzech
giełdach) wyniosła około 1,3 mld
funtów brytyjskich (grubo ponad 6
mld złotych)! NWR jednak nigdy po
węgiel z Dębieńska nie sięgnął. Całe
zaangażowanie w projekt polegało
na odrestaurowaniu kilku budynków dawnej kopalni i stworzenia
sterty dokumentacji koncesyjnej i
projektowej. Kiedy w ostatnim czasie NWR i jego węglowe ambicje
dogorywały (m.in. upadłość OKD)
wydawało się, że po zasoby Dębieńska sięgnie Jastrzębska Spółka

Węglowa, której kopalnia KnurówSzczygłowice graniczy ze złożem
Dębieńska i z technicznego punktu
widzenia nie stanowi to większego
problemu. Mało tego, koncesja eksploatacyjna NWR w przyszłym roku
wygasa, więc taki scenariusz wydawał się banalnie prosty. Problem
tylko w tym, że JSW funkcjonuje w
pewnym otoczeniu rynkowym. A że
zarząd JSW ma dziś na głowie inne
sprawy niż Dębieńsko, owo otoczenie postanowiło zadziałać. Prairie
Mining Limited - znany dotąd z
tego, że chce wybudować w sąsiedztwie Bogdanki kopalnię Jan Karski
- odkupił od NWR za „drobne” (ok. 2
mln euro) projekt Dębieńsko.

– Dębieńsko jest jednym z ostatnich w Europie tak atrakcyjnych i
znaczących projektów posiadających zasób węgla koksującego typu
35. Umożliwia on Prairie wejście w
segment rynku węgla koksującego,
uzupełniając ofertę produktową
spółki. Dla podjęcia decyzji o przejęciu niebagatelne znaczenie miał
fakt, że złoże znajduje się w Polsce,
a więc w bliskim sąsiedztwie środkowoeuropejskich
producentów
stali – mówi Ben Stoikovich, prezes
Prairie Mining Limited. – Angażując się w projekt Dębieńsko, wykorzystujemy niepowtarzalną szansę,
która się pojawiła, ale kluczowym
projektem pozostaje dla nas kopalnia Jan Karski na Lubelszczyźnie
– dodaje.
Dawna kopalnia „Dębieńsko”
prowadziła wydobycie do 2000
r. Część pozostałej po niej infrastruktury w znacznej mierze będzie mogła być wykorzystana w
projekcie realizowanym przez Prairie. Dostępne są m.in. niezbędne
przyłącza energetyczne, wodne
oraz połączenia drogowe i linia
kolejowa. Dzięki koncesji wydobywczej wydanej w 2008 r. oraz
zmodyfikowanemu
pozwoleniu
środowiskowemu projekt będzie
mógł być kontynuowany w fazie
projektowej. Po jej zakończeniu
możliwe będzie rozpoczęcie budowy infrastruktury kopalnianej.

Obciążenia podatkowe górnictwa
zostaną zmniejszone?
Trwają prace nad rządowym programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030. Jednym z konkretnych efektów programu ma być zmniejszenie obciążeń podatkowych wobec górnictwa. Obecnie koszt wydobycia jednej tony węgla obciążony jest podatkami w łącznej kwocie blisko 100 zł.
Ministerstwo Energii przypomina,
że trwa proces restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, który
prowadzony jest dwutorowo, a działania
zostały zaplanowane w perspektywie
długofalowej.
- Na poziomie właścicielskim dokonywane są zmiany, które tworzą ramy
organizacyjne i regulacyjne dla przeprowadzenia procesów naprawczych w
kopalniach. Należą do nich m.in. zmniejszenie kosztów, dostosowanie wielkości i jakości produkcji do potrzeb rynku,
zwiększenie wydajności. Realizacja tych
procesów jest związana z przeprowadzeniem szeregu działań bezpośrednio
w zakładach górniczych – wylicza Ministerstwo Energii.
Plan ma być do końca roku
W ramach rozwiązań systemowych
od kilku miesięcy prowadzone są prace
nad programem dla sektora górnictwa

węgla kamiennego na lata 2016-2030.
Główne cele tego programu to odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności
i efektywności ekonomiczno-finansowej
sektora górnictwa węgla kamiennego;
zapewnienie pokrycia krajowych potrzeb na węgiel kamienny; zapewnienie
dostępu do nowych złóż węgla; wdrażanie innowacji w górnictwie oraz dywersyfikacja wykorzystania gospodarczego
węgla kamiennego. Program dla górnictwa powinien zostać opracowany do
końca 2016 r.
Projekt programu przygotowuje
specjalny podzespół w ramach Zespołu trójstronnego ds. bezpieczeństwa
socjalnego górników, w skład którego
wchodzą przedstawiciele organizacji
związkowych, przedstawiciele przedsiębiorstw i rządu oraz parlamentarzyści.
W ramach prac nad programem dla
górnictwa opracowana ma zostać analiza obciążeń podatkowych górnictwa, z

założeniem, że część tych obciążeń ma
zostać zmniejszona. Zapowiadana analiza ma dotyczyć m.in. opodatkowania
wyrobisk, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za informację geologiczną, zamówień
publicznych oraz dopuszczania wyrobów do stosowania w kopalniach.
W Ministerstwie Energii już powstaje zespół, którego zadaniem będzie
przeanalizowanie polityki fiskalnej wobec sektora górnictwa węgla kamiennego, który w efekcie przedstawi swoje
rekomendacje w tym zakresie. Ministerstwo Energii, w odpowiedzi przesłanej
PAP podkreśliło, że stosowne decyzje
dotyczące ewentualnego zmniejszenia
obciążeń podatkowych należeć będą do
ministra finansów.
103 miliardy złotych podatków!
A obciążenia podatkowe wobec górnictwa są ogromne. Z danych górniczej
Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH)

wynika, że w ostatnich sześciu latach
średnia wysokość obciążenia każdej
tony węgla kamiennego wynosiła blisko
100 zł!
Izba wyliczyła, że w latach 20102015 płatności publicznoprawne górnictwa węgla kamiennego wyniosły blisko
45 mld zł, z czego tylko w 2015 r. było to
blisko 6,27 mld zł. W latach 2000-2015
obciążenia podatkowe kosztowały górnictwo 103,6 mld zł!
Obecnie sektor górniczy obłożony
jest aż 34 rodzajami podatków, z czego 9 stanowią specyficzne obciążenia
tylko dla górnictwa. Według GIPH w latach 2010-2015 największe obciążenia
górnictwa były wobec ZUS – blisko 19
mld zł, i podatek VAT wraz z akcyzą, co
kosztowało prawie 14 mld zł.
Oprócz tego, górnictwo co roku
płaci np. blisko 135 mln zł opłaty eksploatacyjnej, a ok. 400 mln zł jest „zamrożone” w obowiązkowym funduszu

Prairie po przeprowadzeniu
szczegółowego, technicznego due
diligence jest przekonana, że skoncentrowanie prac na mniejszym
obszarze, niż wcześniej planowano, pozwoli na zmniejszenie nakładów kapitałowych oraz szybsze
rozpoczęcie wydobycia przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności
projektu. Jedynie zaangażowanie
Prairie w projekt, pozwoli go kontynuować i zapobiegnie zmarnowaniu wysiłku dotąd poniesionego
na jego prowadzenie. Realizacja
przedsięwzięcia według międzynarodowych standardów może być
impulsem dla innych przedsięwzięć i przynieść korzyści branży
wydobywczej, regionowi i całej
polskiej gospodarce.
– Dębieńsko doskonale uzupełnia lubelski projekt Prairie.
Wykorzystamy nasze dobre doświadczenia zdobyte dotychczas
przy
realizacji
projektowanej
kopalni Jan Karski. Przeanalizujemy wszystkie dostępne dane
geologiczne, przeprowadzimy program wierceń i oszacujemy zasoby
zgodnie z najnowszymi wytycznymi JORC – mówi Mirosław Taras, członek kadry managerskiej
Prairie. – Przygotujemy studium
wykonalności spełniające międzynarodowe standardy. To będzie
kluczowe w kontekście późniejszych działań związanych m.in. z
pozyskaniem finansowania. Ten
dokument dokładnie pokaże nam
parametry kopalni. Chcemy, aby
wszystkie te prace zostały zakończone do 2019 r., bo zależy nam na
jak najszybszym rozpoczęciu budowy kopalni i uruchomieniu produkcji – dodaje.
Wiele osób zastanawiało się,
jak ta sytuacja wpłynie na planowaną inwestycję na Lubelszczyźnie. Władze spółki zapewniają,
że kopalnia w miejscowości Kulik
jest priorytetem, a stadium zaawansowania inwestycji jest na
dużo większym poziomie.
- Budowa kopalni węgla im.
Jana Karskiego na Lubelszczyźnie
pozostaje priorytetem dla Prairie
Mining. Inwestycja jest bardziej
likwidacji zakładów górniczych. Kolejne 100 mln zł z górnictwa zasila Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PGRON), również
100 mln zł to akcyza na energię. Spore
kwoty pochłania również proces przedłużania koncesji wydobywczych oraz
koszty dokumentacji geologicznej.
Podczas październikowego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu
Górnictwa i Energii Janusz Olszowski,
prezes Górniczej Izby PrzemysłowoHandlowej zapewniał, że możliwe jest
odciążenie górnictwa od rozmaitych
opłat na poziomie 1 mld zł rocznie.
Dla przypomnienia – w roku 2015
górnictwo zapłaciło różne podatki w
wysokości ponad 6,2 mld zł. Gdyby
z tej kwoty odjąć 1 miliard byłaby to
znacząca i zauważalna ulga dla górnictwa. Pozwoliło by to wyjść branży na
prostą i na w miarę spokojne funkcjonowanie.
Do decyzji daleko
Trzeba jednak mieć świadomość,
że nie wszystkim musi podobać się
zmniejszanie obciążeń wobec górnictwa. Nie wiadomo, jakie będzie tu
stanowisko ministra finansów. Przypomnijmy, że od 28 września 2016 r.
stanowisko Ministra Rozwoju i Finansów pełni Mateusz Morawiecki, który
także jest wicepremierem. Minister-

WYDARZENIA
zaawansowana niż projekt Dębieńsko, który spółka przejęła na
Śląsku – podkreśla Artur Kluczny, wiceprezes spółki PD Co. Zdaniem władz spółki inwestycja na
Lubelszczyźnie jest o dwa lata do
przodu w stosunku do projektu na
Śląsku.
W tym momencie końca dobiegają prace nad raportem dotyczącym oddziaływania kopalni
na środowisko. Jeżeli wszystko
pójdzie dobrze, to będzie on gotowy na przełomie 2016 i 2017 roku.
Następnie spółka będzie starała się
o decyzję środowiskową. W przypadku uzyskania kompletu niezbędnych dokumentów droga do
zdobycia koncesji stanie otworem.
– Chcemy uzyskać koncesję na wydobycie do końca 2017 roku – zaznacza Mirosław Taras, wiceprezes
zarządu PD Co.
Tyle ze strony managmentu Prairie Mining.

Co zrobią urzędnicy?

Przypomnijmy, że o te same zasoby węgla na Lubelszczyźnie starania podjęła lubelska Bogdanka
(graniczą one z jej złożem), która
chce uzyskać na nie w Ministerstwie
Środowiska koncesje na wydobycie. Dopóki jednak Prairie Mining
posiada koncesję poszukiwawczą,
dopóty wniosek Bogdanki nie może
być wzięty pod uwagę. Prairie Mining ma ważną koncesję jeszcze do
końca przyszłego roku.
Przyszły rok może być zatem
sądny dla działalności Australijczyków w Polsce, bowiem jedna i druga
jej koncesja (Dębieńsko – koncesja
wydobywcza, Jan Karski – koncesja poszukiwawcza) w przyszłym
roku wygasa. Ciekawe zatem, jak
zachowa się tu Ministerstwo Środowiska. Dotychczas urzędnicy tego
resortu mocno wspierali inwestorów z Australii, którzy jednak póki
co nie urzeczywistnili swoich bogatych planów. Czy tym razem także
odrzucą starania naszych spółek
węglowych?
Jakub Michalski
stwo Finansów pracuje nad uszczelnianiem systemu podatkowego i szuka
dodatkowych wpływów do budżetu
państwa, więc można domniemywać,
że Mateusz Morawiecki nie będzie entuzjastą zwalniania jakiegoś sektora
(w tym przypadku górnictwa) z części
podatków. Tu może być ciekawa rozgrywka w rządzie.
Przeciwko zmniejszeniu obciążeń
mogą protestować także samorządy
lokalne, które od górnictwa w różnych
podatkach otrzymują miliony złotych
rocznie.
Jeżeli zmniejszenie podatków wobec górnictwa byłoby sprawą prostą
to by już dawno to zrobiono, tutaj w
grę wchodzą nie tylko interesy branży,
więc sprawa się ciągnie latami. Wydaje się jednak, że obecnie Ministerstwo
Energii tym problemem postanowiło
zająć się na poważnie i chce podjąć
konkretne decyzje dot. zmniejszenia
obciążeń podatkowych wobec branży
węglowej. Jeżeli takie decyzje zapadną
będą one duża pomocą dla górnictwa.
Do końca roku już niedługo, więc w
najbliższych tygodniach propozycje
szczegółowych rozwiązań powinny
się już pojawić, wtedy będzie można
oszacować ich wpływ na funkcjonowanie branży.
Igor D. Stanisławski
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KWB TURÓW Niebezpieczna awaria

Osuwisko
z konsekwencjami

W nocy z 26 na 27 września br. z kopalni węgla brunatnego Turów doszło do dużego osuwiska,
w wyniku którego kopalnie zmniejszyła dostawy węgla do Elektrowni Turów. Pojawiła się obawa, że
katastrofa zagrozi bezpieczeństwu miejsc pracy w kopalni i elektrowni Turow.
W wyniku osuwiska zmniejszono dostawy węgla do pobliskiej
elektrowni Turów. Elektrownia
została jednak zmuszona do ograniczenia swojej produkcji energii i
pracowała z mocą nieco powyżej
500 MW. Całkowita moc zainstalowana elektrowni Turów obecnie
wynosi 1498,8 MW.
Co bardzo ważne, w wyniku
osuwiska nie ucierpiał żaden z
pracowników kopalni. Pojawiły
się jednak obawy o dalsze losy
kopalni, a tym samym i elektrowni, Turów. Grupa PGE GiEK, do
której należy kopalnia i elektrownia w Turowie, dość nieśmiało
wypowiadała się o przyczynach
wypadku oraz jego skutkach,
dlatego zaczęły pojawiać się najróżniejsze domysły. Powagę w tej
sytuacji zachowały związki zawodowe. W związku z wypadkiem
zakładowa Solidarność w kopalni Turów zawiesiła prowadzony
spór zbiorowy.

Zawieszony protest zbiorowy

Z uwagi na zaistniałą sytuacją
związaną ze zdarzeniem geotechnicznym w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów,
- Mając na uwadze przyszłość
naszego zakładu pracy i pracujących w nim pracowników, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWB Turów zawiesza do
odwołania prowadzony spór zbiorowy. W związku z tym, iż jednym
z podstawowych zadań związków
zawodowych jest dbanie o dobro
zakładu pracy i ochrona miejsc
pracy pracowników, wyrażamy
stanowisko, że w obecnej sytuacji
wszelka eskalacja działań związanych z trwającym sporem zbiorowym niekorzystnie wpłynie na
wizerunek firmy i reprezentującej
pracowników strony społecznej
– napisano w stanowisku turoszowskiej Solidarności.
Sprawą wypadku w Turowie
zainteresowali się nawet posłowie,
na ich pytania dot. awarii odpowiadał Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii. Jak zapewniał, od 13
października 2016 r. dostawy węgla z kopalni Turów do Elektrowni
Turów realizowane są na poziomie pozwalającym na ciągłą pracę bloków energetycznych z mocą
ok. 800 MW, co stanowi 80 proc.
średniego obciążenia elektrowni
z okresu sprzed zdarzenia osuwiskowego. W przypadku konieczności zwiększenia mocy wynikającej z zapotrzebowania krajowego
systemu energetycznego dostawy
węgla mogą być zwiększone do odpowiedniego poziomu.

Barbórka
- Od 1 listopada dostawy węgla
będą realizowane bez ograniczeń,
a tym samym praca jednostek wytwórczych w Elektrowni Turów
będzie mogła przebiegać zgodnie z
planem i potrzebami krajowego systemu energetycznego – zapowiadał
Grzegorz Tobiszowski.

Straty jeszcze nie są znane

Poinformował, że spółka PGE
GiEK 30 września 2016 r. dokonała
odpisu z tytułu trwałej utraty wartości majątku pozostającego w bilansie spółki. Ta wielkość związana
z tym zdarzeniem stanowi 15,5 mln.
- Obecnie nie jest jeszcze możliwe podanie pełnych danych dotyczących wielkości poniesionych
strat oraz skutków i konsekwencji
zdarzenia. One są w toku badania,
m.in. też Wyższy Urząd Górniczy
prowadzi nadzór – poinformował
minister Tobiszowski.
W zdarzeniu nie uległa uszkodzeniu żadna z koparek wielonaczyniowych pracujących w kopalni.
Zwałowanie wewnętrzne w wyrobisku kopalni Turów prowadzone
jest od wczesnych lat 80-tych ubiegłego wieku. Wysokość i kształt
zwałowiska została zaprojektowane
przez projektanta. Od początku powstania zwałowisko jest regularnie
poddawane analizom i ekspertyzom
specjalistów. Ostatnia ekspertyza
dotycząca stateczności zwałowiska
została opracowana przez eksper-

tów Akademii Górniczo-Hutniczej
(AGH) z Krakowa w czerwcu 2016 r.
i obejmuje lata 2016-2018.
W kopalni Turów w ostatnich
miesiącach nie nastąpiły żadne
zmiany w kadrze menedżerskiej
oraz na kluczowych stanowiskach
kierowniczych, takich jak dyrektor
oddziału, dyrektor techniczny, zawiadowca ruchu, główni inżynierowie, kierownicy robót górniczych.
Zmiany nastąpiły na stanowiskach kierowniczych w komórkach
organizacyjnych. I tak na oddziale
wydobywczym nastąpiła zmiana na
stanowisku sztygara oddziałowego spowodowana awansem byłego
sztygara oddziałowego na stanowisko zmianowego inżyniera ruchu.
Na oddziale pompowni i odwodnienia studziennego nastąpiła zmiana
na stanowisku sztygara oddziałowego spowodowana przejściem
byłego sztygara oddziałowego na
emeryturę.
Osuwisko, do którego doszło we
wrześniu jest jednak stosunkowo
małym problemem wobec przedłużenia koncesji na wydobycie. Kopalnia Turów ma koncesję na wydobycie tylko do 2020 r. Kopalnia
leży tuż przy granicy z Czechami i
Niemcami a przedstawiciele samorządów lokalnych z Czech i Niemiec
przekonują, że w wyniku działalności kopalni Turów doszło do obniżenia poziomu wód gruntowych.
Według czeskich informacji poziom

w cieniu katastrofy
W wyniku katastrofy zakładowa
Solidarność rezygnuje z barbórkowych zabaw.
- W tym roku nie będzie typowych
zabaw barbórkowych, takich jak
karczmy piwne czy babskie combry.
Nie dlatego, że chcemy pokutować,
ale dlatego, że chcemy pokazać
odpowiedzialność i trochę oszczędzić
. Kiedy sytuacja się unormuje, to
będziemy świętować - mówi Wojciech
Ilnicki, przewodniczący Solidarności
w kopalni Turów
Jak podkreśla, w obecnej sytuacji
najważniejsze jest zachowanie miejsc
pracy.
- Z naszych miejsc pracy korzysta
tysiące miejsc pracy w naszym regionie – dodaje Wojciech Ilnicki.

wód gruntowych w rejonie obniżył
się nawet 30 do 50 metrów. Na ten
temat rozmawiali już przedstawiciele rządów Polski i Czech, sprawa
nie została wyjaśniona. Koncesja
kopalni Turów jest niezbędna, ponieważ ma ona dostarczać węgiel
do budowanego bloku 450 MW w
Elektrowni Turów. Blok ma być gotowy w 2020 r.
Igor D. Stanisławski
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poradnik
10 sztandarowych tekstów
pracowników windykacji
Na kiedy możemy się umówić na
spłatę? - to pytanie możemy usłyszeć
przez telefon po kilku dniach od niezapłacenia raty. Nawet, jeżeli nie wiemy, kiedy
będziemy mogli zapłacić zaległą ratę,
warto zadeklarować jakiś termin, jednak
nie bardziej odległy niż 2 tygodnie.

Windykacja - i co dalej?

Jak działa windykacja? Co może mi zrobić windykator, a czym tylko straszy? Jak należy postępować, kiedy przytrafi nam się nieuregulowanie zobowiązania wobec banku?
Jestem pewien, że Państwo, podobnie
jak ja, przeglądając comiesięczne rachunki, zadajecie sobie czasem pytanie: co się
stanie, jeśli kiedyś nie będzie mnie stać
na opłacenie wszystkich rachunków?
Pytanie to wraca do mnie regularnie i to
bez względu na aktualną sytuację zawodową lub finansową, jednak za każdym
razem moja reakcja jest obronna. Od razu
odrzucam ten scenariusz jako nierealny,
mówiąc: „jak przyjdzie bieda - będę myśleć”. Dzisiaj postanowiłem jednak wczuć
się w tę sytuację i nie tylko pomyśleć o
czarnym scenariuszu, ale nakreślić w
jego ramach „plan wyjścia z opresji”.

Popadam w długi…

Popadanie w długi to zazwyczaj
proces długotrwały, za wyjątkiem nagłych, nieszczęśliwych zdarzeń losowych lub ciężkich uzależnień, przede
wszystkim od hazardu. Proces ten
wygląda zazwyczaj następująco:

Spóźniasz się z ratą

Stało się. Zakładamy, że właśnie
minął termin płatności Twojej raty, a
Ty nie masz z czego zapłacić. W swojej
czarnej wizji wydaje Ci się, że banku nie
będzie interesować przyczyna opóźnienia. Nie czekając na to, co ma się zdarzyć złego, już teraz należy ograniczyć
zbędne koszty (na przykład - na rozrywkę) i zacząć aktywnie poszukiwać
źródeł przychodów. Przygotuj sobie
również strategię rozmowy z windykatorem, bo na pewno jej nie unikniesz.

Pierwszy kontakt - telefon

Od 2 do 14 dni po tym, jak upłynie
termin płatności raty, Twój telefon na
pewno zadzwoni. Wbrew powszechnie
stosowanej strategii, radzę go odebrać
i bez względu na ton osoby dzwoniącej
poinformować o przyczynie zalegania ze
spłatą i planowanym terminie jej zapłaty.
Jeżeli przyczyna jest poważna, a jej skutki mogą potrwać dłużej niż miesiąc (np.
utrata pracy, ciężka choroba), poinformuj
o tym od razu przy pierwszej rozmowie
telefonicznej i poproś o zawieszenie płatności rat do czasu rozwiązania problemu.
Przez telefon takiej zgody na pewno nie
dostaniesz, jest to jednak pierwszy krok
do polubownego rozwiązania problemu.

Pierwsze wezwanie do zapłaty

Od tygodnia do trzech zajmie bankowi doręczenie Tobie listu-wezwania do
zapłaty zaległej sumy pieniędzy. Jeżeli już
teraz wiesz, że nie będziesz mógł zapłacić

w wyznaczonym przez bank terminie, odpisz na to wezwanie ponownie, informując
bank o Twojej aktualnej sytuacji i przewidywanym (nawet odległym) terminie uregulowania zobowiązań. Napisz też, że do
tego czasu prosisz o zawieszenie spłaty.

zacisza. W takim przypadku możesz
poinformować nieproszonego gościa o
tym, że jesteś w kontakcie z bankiem i
prosisz o korespondencyjne, ewentualnie telefoniczne załatwianie sprawy.

Kolejne telefony z windykacji

Ostatni, a zarazem najtrudniejszy etap
zalegania z płatnościami rat to etap windykacji komorniczej. Musi on jednak zostać
poprzedzony orzeczeniem sądu, dlatego
tylko w rzadkich przypadkach następuje
on wcześniej niż pół roku od chwili zaprzestania spłaty pożyczki i pod warunkiem,
że bank z jakichś przyczyn nie przystał
wcześniej na ugodę, ani na restrukturyzację długu. Komornik sądowy ma kilka narzędzi ściągania należności: może zablokować środki na rachunku bankowym, zająć
część pensji, a w ostateczności - zlicytować
majątek, od rzeczy ruchomych począwszy,
na nieruchomościach skończywszy.

Już teraz wiesz, że bez względu na
to, jak poważna i niezależna od Ciebie
jest przyczyna niespłacania rat, telefon
będzie dzwonił coraz częściej. Za każdym razem zapewne zgłaszać się będzie
inna, nie znająca Twojej sprawy osoba,
którą będziesz musiał wprowadzać w
swoje problemy od nowa. Jeżeli nadal
nie masz perspektywy spłaty zaległości, zachęcam do cierpliwego odpowiadania na pytania i ponawiania próśb
o zawieszenie spłaty kolejnych rat.

Przedsądowe wezwanie do
zapłaty i groźba wypowiedzenia umowy

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wysyłane jest po 30 dniach od
terminu ostatniej niezapłaconej raty.
Brzmi już groźnie, ale znowu należy
na to wezwanie odpowiedzieć prośbą
o zawieszenie spłaty. Na tym etapie
warto wskazać w piśmie, że już się o
to zawieszenie prosiło kilka razy.

Rozwiązanie umowy - wezwanie do spłaty całości

Jeżeli wcześniej bank nie zgodził się
na zawieszenie spłaty, pomiędzy drugim
a trzecim miesiącem może poinformować Cię o rozwiązaniu umowy i skierowaniu sprawy na drogę sądową z żądaniem
zwrotu całej pożyczonej kwoty jednorazowo (już nie w ratach). Poinformuj bank o
gotowości do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej lub ugody. Warunkiem będzie w
tym przypadku dodatkowe zabezpieczenie
spłaty (np. wpis do hipoteki mieszkania)
oraz uprawdopodobnienie, że będziesz
spłacać ustalone w ugodzie kwoty.

Windykator terenowy

Na każdym z wyżej wymienionych
etapów (może poza okresem pierwszego miesiąca zalegania) możesz usłyszeć
dzwonek do drzwi. Twojemu instynktowi
pozostawiam decyzję o rozmowie z nieoczekiwanym gościem lub niepodejmowaniem jej. W mojej ocenie windykacja
terenowa to mało skuteczny przeżytek,
dokonywany przy tym na bardzo niekomfortowym gruncie Twojego domowego

Komornik sądowy

Zaczynam wychodzić na prostą

Kluczowym czynnikiem dla przerwania pogłębiania się zadłużenia na każdym
z etapów jest uzyskanie stałego źródła
przychodu. W każdej więc, nawet najtrudniejszej sytuacji życiowej, nie czekając na
pogłębienie się problemu, należy podjąć
zdecydowane działania w kierunku uzyskania przychodu. Ze wszystkich hipotetycznych przyczyn zadłużania się najmniej problematyczną jest chwilowy brak
pracy. W tym przypadku rozwiązaniem
problemu (choć zapewne niełatwym)
jest znalezienie zajęcia zarobkowego.

Wreszcie mam nową pracę!

Czy w chwili, kiedy uzyskasz źródło
przychodu, należy o tym poinformować
wierzyciela - bank? Na każdym etapie,
nawet komornika sądowego, o rozpoczęciu pracy należy informować wierzyciela. Jest to dla niego bardzo dobra wiadomość i wiąże się z nadzieją na odzyskanie
długów. Taka informacja może także spowodować nagłe złagodzenie lub zawie-

szenie działań windykacyjnych, o ile po
miesiącu pojawią się pierwsze spłaty.

Zasiłki społeczne

O uzyskaniu decyzji dotyczącej
przyznania jakichkolwiek dodatków czy
zapomóg w związku z trudną sytuacją
również należy bezzwłocznie poinformować bank. Zrób to nawet wtedy, kiedy
zapomoga jest mniejsza niż jedna rata
zaległości. To zawsze dobry sygnał dla
banku i potwierdzenie Twojej aktywności oraz skuteczności na drodze do
odzyskania równowagi finansowej.

Jak Pani/Pan nie ma, to proszę pożyczyć… - kolejny tekst-zaczepka, choć
obrazujący rzeczywiste intencje Twojego
banku, który jest zainteresowany głównie
całkowitą i terminową spłatą, a nie Twoją
kondycją finansową. O ile dla banku byłoby
wskazane, żebyś gdzie indziej zapożyczył
się na jego spłatę, o tyle dla Ciebie na
pewno nie będzie to dobre rozwiązanie.
Mam Pani/Panu zabrać telewizor?…
- czasy windykatorów wynoszących całe
wyposażenie mieszkania już minęły, ale
taki zwrot można jeszcze usłyszeć, szczególnie od windykatorów terenowych. Kiedy ten poczuje dużą przewagę nad Tobą i
upewni się, że nie nagrywasz rozmowy,
może stosować tego typu groźby, jednak są
one prawnie zabronione i niewykonalne.

Mam ugodę, zaczynam spłacać

Jak to? Nic Pani/Pan nie ma? A mieszkanie?! - nie ma chyba nic bardziej działającego na wyobraźnię niż perspektywa
bezdomności. Również w tę nutę, choć bez
żadnej podstawy prawnej, może uderzyć
windykator terenowy. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których sąd zarządza
licytację majątku dłużnika, w tym należące
do niego nieruchomości, jednak na etapie
sądowym windykator nie ma już nic do
powiedzenia. Jego celem jest odzyskać
od Ciebie pieniądze, zanim zrobi to sąd.

Nie poddawaj się!

Proszę tu podpisać… - nie podpisuj nic
windykatorowi, nawet jeżeli proponuje Ci
on na miejscu podpisanie ugody lub zmiany
warunków spłaty na bardziej dogodne. W
takiej sytuacji poproś o złożenie propozycji
pisemnej i o czas na zapoznanie się z nią.

Jeżeli na którymkolwiek ze wspomnianych etapów uda Ci się podpisać z
bankiem ugodę, staraj się dotrzymywać
jej postanowień. Jeżeli doprowadzisz
do jej zerwania przez bank, na przykład nie płacąc bez powodu, bardzo
trudno będzie Ci zawrzeć kolejną.

Bez względu na wszystko, nie poddawaj się pętli zadłużenia! Staraj się
spłacać długi, ponieważ groźne są one
tylko wtedy, kiedy sam ich nie chcesz
spłacać. Pamiętaj, że w banku też pracują ludzie, którzy widząc Twoją determinację i aktywność w poszukiwaniu źródeł
przychodu, będą Tobie przychylni.
PS

Darmowa, obiektywna porada
finansowa dla członków
„Solidarności”
Jeżeli masz jakieś pytania lub
problem ze swoim kredytem, skontaktuj się z nami mailowo (finanse@
solidarnoscgornicza.org.pl) lub listownie. Opisz swój problem, a nasz
redakcyjny ekspert do spraw finansów
odpowie na wszystkie Twoje pytania i
doradzi nieodpłatnie.

Zadłużonko, minipętla, turbospirala
W lipcowym numerze Solidarności
Górniczej pisałem o nagannych i powszechnie stosowanych przez banki
sztuczkach reklamowych. Z tym większą radością przyjąłem informację o
rozpoczęciu prac nad wprowadzeniem
nowych przepisów mających ograniczyć lub nawet całkowicie zakazać re-

Nie interesuje mnie dlaczego Pani/
Pan nie zapłacił… - to stwierdzenie nie
jest prawdziwe. Każda szanująca się instytucja finansowa interesuje się losem
swoich klientów. Jeżeli kiedykolwiek
usłyszysz takie słowa zaadresowane do
Ciebie przez pracownika instytucji, której
jesteś klientem, zignoruj je, jeśli natomiast
uznasz, że były obraźliwe, napisz skargę
i zaadresuj ją do zarządu tej instytucji.

(ciąg dalszy)

klamowania pożyczek oraz kredytów.
Wpływ na tę decyzję miały wyniki badań, które wykazały notoryczne zakłamywanie rzeczywistego kształtu reklamowanych pożyczek przez instytucje
finansowe. Piękna inicjatywa, której finał - mam nadzieję - wkrótce nastapi.

PS

Niech Pani/Pan sprzeda samochód…
- odpowiedz: „dziękuję za poradę, rozważam również i taką opcję”. Zdarzają się sytuacje, że windykatorzy mają
„przypadkiem” kolegów, którzy skupują
auta. Uważaj jednak, żeby oferta kupna
nie okazała się zbyt mocno zaniżona.
Reszty rat może Pani/Pan nie płacić,
ale naszą - musi! - prawda dla banku,
choć niekoniecznie dla Ciebie. Jeżeli masz
klika różnych rat, przeanalizuj potencjalne konsekwencje i zawsze w pierwszej kolejności spłacaj te najważniejsze,
jak na przykład kredyt mieszkaniowy,
na samochód czy pożyczkę z pracy.
Jak się pożycza, trzeba spłacać
- prawda, którą - bez względu na powód
niepłacenia rat - możesz usłyszeć od windykatorów wielokrotnie. To często motto
ich życia, a nawet moralne usprawiedliwienie dla złego traktowania dłużnika.
Życzę miłego dnia… - takie słowa z
ust windykatora padają niezwykle rzadko, chyba tylko wtedy, kiedy na jego
oczach dokonałeś przelewu i zapłaciłeś
wszystkie zaległości. Uwaga! Nie płać
windykatorowi terenowemu żadnych
pieniędzy w gotówce! Zwrotu wszelkich
zaległości dokonuj w tej samej formie, w
której regulowałeś raty (przelew lub wizyta w oddziale), chyba że bank oficjalnie
- listownie - wskaże inny sposób spłaty.
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Mikuła, Węglokoks:
ochrona rynku stali potrzebna,
ale całego rynku, bez wyjątków
Producenci objęci ograniczeniami w zakresie dostaw półwyrobów, cały czas są gotowi dostarczać wyroby gotowe w bardzo niskich
cenach i wysokich wolumenach. Działania osłonowe powinny dotyczyć zarówno wsadu, jak i wyrobów gotowych. Inaczej takie firmy
jak nasze zakłady hutnicze, produkujące z półwyrobów, znajdą się w bardzo trudnym położeniu - uważa Krzysztof Mikuła, wiceprezes
zarządu ds. grupy kapitałowej Węglokoksu.
dać na producentów zobowiązania, to
powinna też zadbać o wprowadzenie
mechanizmów, pozwalających ochronić rodzimy rynek i naszą gospodarkę,
a przede wszystkim w zakresie szerokiego programu inwestycji infrastrukturalnych.
Jaka jest obecnie sytuacja producentów wyrobów pracujących na
kupowanych na zewnątrz półwyrobach?
- Sytuacja wygląda tak, że jeśli
chodzi o np. zakupy HRC, których kupujemy ok. 230 tys. ton/rok (blachy gorącowalcowane w kręgach), opieramy
swoją produkcję na materiale kupowanym z tych miejsc, gdzie ma on odpowiednią jakość, akceptowalny dla nas
termin dostawy oraz ceny gwarantujące opłacalność produkcji i sprzedaży.
Na dzień dzisiejszy oferta szczególnie
ze Wschodu, ale i z Azji jest w ok. 50%
kontraktacji atrakcyjniejsza niż oferta
europejskich producentów. W zakresie kęsów w ilości ok. 170 tys. ton/
rok zaopatrujemy się głównie na rynku krajowym, a w przypadku slabów
pojawia się import, ale dla nas to dopiero pewna perspektywa. Moim zdaniem bez importu z krajów spoza UE
dostępność materiału na rynku będzie
mocno ograniczona, a ze względu na
ograniczenie konkurencji zachowanie
rynku może być nieprzewidywalne.
Jak już powiedziałem, sprowadzane
ze Wschodu do naszych hut półwyroby są cenowo konkurencyjne w
stosunku do tych kupowanych w Europie ale można powiedzieć, że tylko
w ok. 50% przypadków. Wprowadzenie ceł na półwyroby i ochrona rynku Europejskiego są jak najbardziej
zasadne, uważam jednak, że powinny
obejmować również wyroby gotowe
uzyskiwane z tych wsadów. Takim
przykładem mogą być kształtowniki
zimnogięte, gdzie mamy postępowanie antydampingowe na blachy w
kręgach gorąco walcowane z Rosji i
Ukrainy, a nie mamy postępowania na
produkowane z nich profile zimnogięte. Jeżeli tak się nie stanie, zmniejszy
się konkurencja na rynku stalowym,
a takie firmy jak nasze będą miały
większe trudności z zakupami wsadów. Będą one po prostu droższe, a
oferowane przez nas produkty finalne nie będą cenowo konkurencyjne.
Dodatkowo pobudzimy tzw. stronę
trzecią, w tym Rosję i Ukrainę, żeby
uruchomiły własną produkcje profili
zimnogiętych i zamiast zablokowanych dostaw wsadu kraje te zaczną
dostarczać wyroby gotowe. Dla przykładu podam, że już dzisiaj różnica
pomiędzy ceną wsadu a wyrobu go-

towego zmierza do „0”. Aby produkcja
wyrobów formowanych na zimno była
ekonomicznie uzasadniona parytet
zakupowy pomiędzy ceną wsadu a
ceną sprzedaży produktu finalnego
powinna wynosić 80-EUR/Mg.
Co oznacza dla Was ewentualne
wprowadzenie ceł na stal spoza Unii
Europejskiej?
- Wprowadzenie ceł na półprodukty
bez uwzględnienia interesu przetwórców spowoduje, że oferowane produkty dla naszych hut będą droższe, a nam
najnormalniej w świecie przestanie się
opłacać produkować. Wówczas zasadność prowadzenia tego biznesu będzie

stała pod dużym znakiem zapytania,
gdyż poziom marż nie będzie dawał
podstawy do opłacalności produkcji.
Już teraz pracujemy na marżach na
poziomie nie przekraczającym kilku
procent.
Jak może się zmienić Wasz rynek po wprowadzeniu ceł?
- Trudno jednoznacznie to ocenić.
Po pierwsze postępowania, które są
obecnie prowadzone nie zostały rozstrzygnięte, szczególnie jeżeli chodzi
o materiał ze Wschodu. Po drugie cła
na materiały z Chin, które się pojawiły
nie są jeszcze w obszarze ostatecznym, czyli nie ma jeszcze ostatecz-

nej decyzji. Nie wiemy zatem jakie
będzie ostatecznie przełożenie na
rynek. W przypadku wprowadzenia
ceł będziemy mogli mieć problem z
pozyskaniem materiału w niektórych
obszarach produkcyjnych. Z kolei w
zależności od tego jak zachowają się
europejscy producenci będzie zależało jakie możliwości otworzą się
dla europejskiego rynku chronionego
przed napływem taniego materiału z
importu.
Rozmawiał: Piotr Myszor

Żródło: Rozmowa przeprowadzona dla
portalu WNP.PL

Śląskie Huty Stali
powstaną do końca roku
Śląskie Huty Stali (ŚHS), które skupią pod jedną marką
m.in. należące do katowickiego Węglokoksu huty Łabędy i
Pokój, powstaną przed końcem tego roku. Podmiot będzie
działał w formule holdingu.
Głównymi filarami Śląskich Hut Stali mają być
należące do grupy kapitałowej Weglokoksu Huta Łabędy
w Gliwicach i Huta Pokój w Rudzie Śląskiej oraz - po
rozstrzygnięciu wszystkich kwestii prawnych - Walcownia Blach Batory w Chorzowie. Logistyką i handlem ma
zajmować się Węglokoks, który już dziś pośredniczy w
sprzedaży wyrobów hut Łabędy i Pokój, zapewnia również
hutom dostawy półproduktów.
Śląskie Huty Stali mają dostarczać wyroby głównie
do górnictwa, przemysłu stoczniowego, kolejowego, zbrojeniowego, budownictwa i energetyki. Wstępną koncepcję
konsolidacji zaprezentował w marcu tego roku wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Od tamtej pory
przeprowadzono analizy rynkowe i biznesowe projektu;

w ostatnim czasie zapadły decyzje dotyczące formuły
organizacyjnej jego działania i harmonogramu dalszych
prac. Wbrew przymiarkom, przedsięwzięcie na obecnym
etapie nie obejmie katowickiej huty Ferrum.
Wybrana dla Śląskich Hut Stali forma holdingu,
w którym podmiotem dominującym będzie katowicki Węglokoks, oznacza, że hutnicze spółki pozostaną
samodzielne pod względem organizacyjnym i prawnym,
ale będą ściśle współpracować w zakresie produkcji i
sprzedaży wyrobów. Prace nad projektem ŚHS prowadzone są pod nadzorem i w ścisłej współpracy z Ministerstwem Energii.
- Taka konsolidacja to wielka szansa dla hutnictwa, ale
i całego Śląska. Wzmocnienie branży hutniczej to też wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu. Powołanie
Śląskich Hut Stali to jeden z priorytetów Ministerstwa
Energii - przekonuje Grzegorz Tobiszowski, wiceminister
energii.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Prezesi 60 największych firm
produkujących półwyroby ze stali
apelują do Komisji Europejskiej o
ochronę rynku europejskiego. Jakie
znaczenie ma ten apel dla przyszłych
Śląskich Hut Stali?
- Ja ten apel całkowicie popieram.
Chciałbym jednak żeby on dotyczył
całego rynku stali, czyli nie tylko producentów półwyrobów stalowych, ale
również przetwórców – producentów
wyrobów finalnych takich jak Huta Łabędy czy Huta Pokój, podmiotów które
mają wejść w skład Śląskich Hut Stali. Chodzi o to żeby nie wylano przysłowiowego dziecka z kąpielą. Rynek
europejski musi być chroniony przed
zalewem dumpingowo taniej stali ze
Wschodu i z Azji, ale z drugiej strony
muszą być też wprowadzone mechanizmy i regulacje chroniące rodzimą
produkcję i producentów. Inaczej takie
firmy jak nasze zakłady hutnicze, produkujące z półwyrobów znajdą się w
bardzo trudnym położeniu. A pamiętajmy, że producenci z Chin, Białorusi,
Iranu, Ukrainy czy Rosji, którzy mogą
być objęci ograniczeniami w zakresie
dostaw półwyrobów, cały czas są
gotowi dostarczać produkty – wyroby gotowe, w bardzo niskich cenach
i znacznie większych wolumenach
niż dotychczas. Dlatego uważamy,
że działania osłonowe jakie mają być
wprowadzone, powinny być wprowadzone równocześnie - równolegle w
zakresie wsadu i wyrobów gotowych.
Skąd się biorą te różnice cenowe?
Różnice cenowe mogą wynikać z
kilku kwestii, po pierwsze ze struktury
i poziomu kosztów produkcji (energia, gaz, koszty osobowe, logistyczne
– związane z dostępem do surowców
pierwotnych tj. ruda, złom), które w
wymienionych krajach są zdecydowanie niższe niż w krajach UE, technologii
ale również z faktu, że produkcja stali
odbywa się najczęściej kosztem środowiska, mniejszymi wymaganiami
w zakresie przepisów BHP oraz praw
pracowniczych, nie tylko w hutach ale
w całej gospodarce. Nie wspominając
o pojawiających się często sygnałach
o stosowaniu niedozwolonego subsydiowania.
Producenci ze Wschodu i z Azji nie
mają tak rygorystycznych wymagań
dotyczących ochrony środowiska czy
stosowania tzw. najlepszych dostępnych technik (BAT). Na producentów
z Europy, Unia Europejska nakłada
kolejne obostrzenia stosując metodę
kija ale bez marchewki. Dziś branża
hutnicza upomina się właśnie o tę
marchewkę. Skoro UE potrafi nakła-
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TEATR ŚLĄSKI Powstaje spektakl Wujek 81

krzyżówka

Tragedia
na deskach teatru

W Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach powstaje
spektakl Wujek 81. 16 grudnia 2016 roku przypadnie 35. rocznica pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach.
16 grudnia 1981. Katowice. Kopalnia
Wujek. 13-letni chłopcy – Rafał, Grzegorz, Adam, Tomek. Czterej Jeźdźcy
Apokalipsy. To jest ich historia. Ale też
historia dziewięciu górników, którzy
tego dnia nie wrócili do domu. To historia świata za żelazną kurtyną, do którego przychodzą paczki z RFN, w którym
puszcza się zagraniczne filmy, kupuje
niemieckie komiksy na „szaberplacu” i
żuje gumę balonową. Wszyscy znamy
tę historię, choć w ten sposób jeszcze
nikt jej nie opowiadał. Z perspektywy
młodych chłopaków, w których oczach
światy wyobraźni i realny przenikają
się. Dla których ratunkiem przed nadchodzącą wojną jest powrót Mechagodzilli. Którzy czekają na wejście smoka,
choć zbliża się czas apokalipsy. To nie
będzie pieśń żałobna ani wesoła przyśpiewka. To będzie czarna ballada.
Autorem scenariusz i reżyserem
spektaklu równocześnie jest znany śląski aktor, Robert Talarczyk. Nie ukrywa
on emocjonalnego zaangażowania do
wydarzeń historycznie, bowiem jako
młody człowiek jako chłopak spod
Wujka był naocznym świadkiem wydarzeń jakie się rozegrały w kopalni.
- Wspólnie z kolegą wspięliśmy się
na dach wieżowca w pobliżu kopalni
Wujek, zastaliśmy tam kilku starców,
którzy siedzieli na takich krzesełkach,
jakie bierze się na ryby, z lornetkami, i
obserwowali to, co się dzieje pod bramą.
Potem zeszliśmy na dół, poszliśmy pod
bramę. W tym czasie na tej kopalni był
mój ojciec, mój wujek, dziadkowie już
nie pracowali, ale obaj mieszkali w blo-

kach czteropiętrowych 100 - 200 m od
kopalni, w związku z tym uczestniczyliśmy w tym intensywnie emocjonalnie
wszyscy” – wspomina dyrektor teatru
dla portalu Silesion i dodaje, że ta rocznica zmotywowała go do tego, żeby w
końcu zrealizować tę opowieść po swojemu i odnieść się do niej artystycznie.
- Czarna ballada będzie oparta na
wspomnieniach moich i innych osób,
będzie to opowieść z perspektywy
13-latków, którzy obserwowali coś,
co było dla nich przygodą, a potem
okazało się największą traumą dla wielu z nas – dodał Robert Talarczyk.
Autorem muzyki jest Hadrian Filip Tabęcki. W przedstawieniu wystąpi też raper
Miuosh, który stworzy do niego kilka piosenek, a także artyści Opery Śląskiej.
Spektakl powstaje w koprodukcji
ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. Prapremiera dofinansowana
została ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach
zadania „Realizacja obchodów 35. rocznicy pacyfikacji Kopalni »Wujek«”.
Przypomnijmy, że Sejmik województwa śląskiego ustanowił rok 2016
rokiem pamięci wydarzeń na kopalni
Wujek w 1981 roku. „Dziewięciu górników protestujących przeciwko wprowadzeniu trzy dni wcześniej stanu wojennego zginęło od kul funkcjonariuszy
ZOMO. To ważna rocznica utrwalająca
nie tylko heroizm górników, ale też ludzi naszego województwa, których dotknęły represje tamtych lat” - czytamy
w uchwale przyjętej jednogłośnie.
jm

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w wrześniowej krzyżówce brzmi: Wrogiem jest lepsze dobrego. Nagrody wylosowali: Małgorzata Tyczynska z Pogwizdowa oraz Sławomir Modrzyk z Rudy Śląskiej. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

