Nowy rozdział debaty o branży
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Zbliżający się szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach to dobra okazja, abyśmy dokonali podsumowania i zamknięcia
trudnego etapu ratowania polskich kopalń. Kończymy etap „gaszenia pożarów”, zaczynamy nowocześnie zarządzać –
mówił w piątek, 28 września, na katowickim kongresie Nowy Przemysł Expo wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Na sesji pod hasłem „Górnictwo – nowe rozdanie” prezentacji najnowszego „Sprawozdania Pełnomocnika Rządu ds.
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego za okres od marca 2016 do sierpnia 2018 r.” dokonał autor reform – wiceminister
energii. Imiennie podziękował zespołowi, który pomagał resortowi ratować kopalnie: Tomaszowi Rogali (PGG), Danielowi Ozonowi
(JSW), Arturowi Wasilowi (LW Bogdanka), Sławomirowi Obidzińskiemu (Węglokoks), Stanisławowi Pruskowi (GIG), Aleksandrowi
Sobolewskiemu (IChPW), Januszowi Olszowskiemu (GIPH) oraz mec. Arkadiuszowi Grabalskiemu (z kancelarii konsultującej akty
prawne restrukturyzacji).
W grudniu 2015 r. na sektorze ciążyło aż 13 mld zł długu, a straty galopowały (4 531 mln zł), stawiając przed widmem bankructwa
JSW, KHW i KW. Tobiszowski przytoczył kluczowe momenty reform (m.in. nowelizacja ustawy restrukturyzacyjnej z 2007 r.,
notyfikacja w Brukseli programu pomocy publicznej dla branży, oddłużenie i budowa Polskiej Grupy Górniczej z przejęciem KHW,
przekazywanie likwidowanych zakładów do SRK, wypłata 2,19 mld zł rekompensat za deputaty dla 211 867 emerytów, historyczne
wyrzeczenie się przez załogę JSW składników wynagrodzeń wartych 2 mld zł, porozumienia z wierzycielami).
- Restrukturyzacja górnictwa pozwoliła na uruchomienie inwestycji w wysokości 7,2 mld zł. Teraz to będzie nowy etap dyskusji o
górnictwie – oceniał wiceminister, wspominając m.in. o projekcie „inteligentnej kopalni”, zagospodarowania na dużą skalę metanu z
kopalń i planie eksportu polskiego know-how do Australii i Azji. Wyniki finansowe 2017 r. (3 611 mln zł zysku) potwierdzają
skuteczność naprawy krajowego górnictwa.
- Powinniśmy być radzi, ale też nie zmarnować szans przy podejmowaniu kolejnych wyzwań, których jest jeszcze wiele! - ocenił
Grzegorz Tobiszowski, zapraszając do przeglądu aktualnej kondycji najważniejszych spółek sektora.

