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OPINIE I FAKTY

Do KRUPIńSKIEGo NIE MożEMY
DoKłADAć BEZ KońCA
rozmowa z TOMASZEM GAWLIKIEM, prezesem Jastrzębskiej spółki węglowej
fot.: JArosłAw gAluseK

Związkowcy z reprezentatywnych organizacji zakładowych
w JSW upominają się o zweryfikowanie planów, dotyczących przekazania kopalni Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Twierdzą, że wobec wzrostu cen węgla przyszłość kopalni rysuje się w jasnych barwach. Zgadza się
Pan z taką argumentacją?
Nie mogę się z nią zgodzić. zwyżki
cen, z którymi mieliśmy do czynienia
w ostatnim czasie, to zwyżki krótkoterminowe. Oparte są na jednorazowych zdarzeniach, mających miejsce
na świecie, takich jak problemy logistyczne producentów węgla po powodzi w Australii czy ograniczenie
czasu pracy kopalń w chinach. Te
zdarzenia i parę innych elementów
wpłynęły na powstanie dużej różnicy
pomiędzy popytem a podażą węgla
koksującego, stąd wzrost cen. wszelkie prognozy pokazują jednak, że ceny węgla koksowego ulegną korekcie,
a problemy kopalni Krupiński nie
wynikają wyłącznie z obecnych uwarunkowań cenowych. Przed podjęciem decyzji o przekazaniu tego zakładu do srK przeprowadziliśmy
analizę, z której wynikało, że pomimo
znacznie korzystniejszych cen węgla
w przeszłości, Krupiński nie był kopalnią rentowną. Opinie, że obecna zwyżka cen cokolwiek zmieni
w sytuacji tego zakładu, mijają się
z prawdą.
Jakie przesłanki składają się
na tak trudną sytuację Krupińskiego?
Produkt dostarczany przez tę kopalnię jest słaby, nie spełnia oczekiwań
odbiorców na coraz bardziej wymagającym rynku. większość produko-

Punkt

przenoszenia ich do srK, jednak, aby
zbilansować spółkę w przyszłym roku, tę trudną decyzję musiałem wraz
z kolegami z zarządu podjąć.
Przeniesienie kopalni do SRK
nie oznacza zwolnień dla załogi?
mówiłem niejednokrotnie, że żaden
pracownik z Krupińskiego nie zostanie zwolniony. ci pracownicy, którzy
będą chcieli skorzystać z pakietu
osłonowego wynikającego z ustawy
o funkcjonowaniu górnictwa, będą
mieli taką możliwość. Pozostali będą
przeniesieni do innych zakładów,
gdzie czekają na nich stabilne miejsca
pracy.
wanego w Krupińskim węgla to surowiec energetyczny, a wydobywany
w tej kopalni słaby węgiel koksujący
typu 34 w ogóle nie trzyma parametrów oczekiwanych przez koksownictwo. dodatkowo w kopalni występują
bardzo trudne warunki geologiczno-górnicze. Niskie, przerośnięte pokłady wpływają na niespotykany w polskim górnictwie poziom zanieczyszczenia urobku kamieniem, sięgający
nawet 60 proc. wszystkie te czynniki
wpływają na fakt, że ta kopalnia nie
ma szans na uzyskanie rentowności.
rozumiem rolę i zadanie związków
zawodowych, które starają się bronić
kopalni, ale na Krupińskiego trzeba
przede wszystkim spojrzeć z punktu
widzenia interesu całej spółki. mamy
ograniczone zasoby finansowe, pochodzące ze sprzedaży naszych aktywów. Obowiązkiem zarządu, z punktu widzenia dbałości o całą firmę, jest
skierowanie tego strumienia pieniądza na zadania efektywne, czyli doinwestowanie zakładów produkujących
węgiel koksujący typu 35, który bar-

dzo dobrze się dzisiaj sprzedaje. dodatkowo jsw zawarła umowę restrukturyzacyjną z bankami, w której
przyszłość tej kopalni została jasno
zdefiniowana. Analizując sytuację
Krupińskiego bankowcy opierali się
na własnych założeniach i zajęli jednoznaczne stanowisko, że kopalnia
ma trafić do srK w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Ponad rok temu, gdy spółka
próbowała ratować kopalnię
poprzez obniżenie kosztów
wydobycia, związkowcy nie
zgodzili się na wprowadzenie
sześciodniowego tygodnia
pracy kopalni przy pięciodniowym tygodniu pracy załogi...
rzeczywiście, były próby wprowadzenia sześciodniowego tygodnia pracy,
ale związki wyraziły sprzeciw. dzisiaj
nastąpiło zderzenie wszystkich negatywnych zdarzeń i jako zarząd musimy, w interesie całej firmy, podjąć
bardzo trudną decyzję. ja nie jestem
zwolennikiem zamykania kopalń czy

Jakie konsekwencje poniosłaby Jastrzębska Spółka Węglowa, gdyby Krupiński nie trafił
do SRK?
Konsekwencje wiązałyby się przede
wszystkim z naruszeniem umowy restrukturyzacyjnej. reakcja banków
– moim zdaniem – byłaby bardzo
ostra, ponieważ poprzez odejście
od podstawowego punktu umowy
dalibyśmy powód do jej zerwania.
z drugiej strony, w ramach grupy posiadalibyśmy aktywo, które permanentnie generuje stratę. Pod dużym
znakiem zapytania stałyby też nasze
plany, dotyczące nowej publicznej
emisji akcji w drugim kwartale 2017
r., bowiem stalibyśmy się niewiarygodni dla rynku. zaprzestanie realizacji programu restrukturyzacji to także
utrata wszelkiej wiarygodności
w oczach instytucji finansowych i to
w sytuacji, gdy wiele z nich wycofuje
się z finansowania węgla.
Strona społeczna, aby ratować spółkę, zdobyła się

na bardzo duże wyrzeczenia,
rezygnując czasowo z części
składników płacowych. Miała
także wgląd w niuanse negocjacji z bankami. Skąd ten
obecny brak konsekwencji
w postępowaniu?
Trudno mi powiedzieć. jesteśmy bardzo otwarci na rozmowy ze stroną
społeczną. spotkań, w których
uczestniczyli ministrowie Krzysztof
Tchórzewski i grzegorz Tobiszowski, było bardzo wiele. Przedstawiliśmy liczne analizy dotyczące Krupińskiego, z których jasno wynika, że
kopalnia nie ma możliwości uzyskania rentowności w najbliższych latach.
Wniosek mówiący o trwałej
nierentowności Krupińskiego
zawarty był także w wynikach
audytu, w którym uczestniczyła strona społeczna.
związkowcy mieli dostęp do dokumentów oraz możliwość prześledzenia historii kopalni. Niestety, wnioski
wynikające z tych danych nie są dla
kopalni pomyślne. jeszcze raz powtórzę: nawet w lepszych dla spółki czasach jsw dokładała do Krupińskiego. w tej chwili o takiej sytuacji musimy zapomnieć. mamy przed sobą
wyzwania wynikające z umowy restrukturyzacyjnej i spłatę zobowiązania wynikającego z zakupu Knurowa-szczygłowic, a przypomnę, że to
aż 1,3 mld zł. Umowa jest korzystnym kompromisem, zakładającym
wydłużenie terminu spłaty zobowiązań, ale jej warunkiem jest m.in. konsekwentne postępowanie wobec kopalni Krupiński.
rozmawiała: anna zych
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ENEA TrAdiNg zAjmiE miEjscE EdF PAliwA
dawid Salamądry
dsalamadry@gornicza.com.pl

ozienicka Enea Trading,
spółka zależna od poznańskiej grupy kapitałowej, do tej pory zajmowała się głównie zakupami i organizowaniem dostaw
paliwa do największej opalanej węglem kamiennym elektrowni w Polsce (i drugiej największej w ogóle).
Teraz jednak zmienia się profil całej
grupy Enea, która z energetycznej
stała się grupą paliwowo-energetyczną, a z zaawansowanymi planami zainwestowania w projekt Polskiego
Holdingu
węglowego
będzie
za chwilę już nie tylko trzecim największym producentem prądu, ale
również drugim największym producentem węgla kamiennego w Polsce.
dzięki tym przekształcenim Enea
Trading stanie się za moment nowym EdF Paliwa.
Tytułem wprowadzenia w temat
– krakowska EdF Paliwa (do września 2012 r. Energokrak) to spółka
zależna grupy EdF Polska, która
po osiemnastu latach obecności
w naszym kraju prowadzi właśnie
kompleksowy proces wycofywania
się z polskiej energetyki węglowej.
Poza swoim podstawowym zada-
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niem – kupowaniem węgla i organizacją dostaw do elektrowni i elektrociepłowni grupy EdF, przez ostatnie
cztery lata EdF Paliwa była również
wiodącym traderem węgla w Polsce.
swoją silną pozycję (silniejszą nawet
niż polskie oddziały rosyjskich
spółek KTK i sUEK, posiadające
dostęp do własnego węgla z odkrywkowych kopalń w rosji) EdF Paliwa
zawdzięczała dwóm faktom – jako
część grupy energetycznej mogła sobie pozwolić na kupowanie węgla
u polskich producentów po cenach
dla największych odbiorców; z siedmioma milionami ton zużycia rocznie EdF Polska była drugim największym odbiorcą tego surowca
w kraju. Po drugie, dzięki zależnościom na poziomie europejskim,
miała zawsze olbrzymią elastyczność
co do wyboru pomiędzy węglem
krajowym a węglem z importu. dlatego w klasyfikacji katowickiego oddziału Agencji rozwoju Przemysłu
EdF Paliwa znajdowała się wśród
krajowych importerów poza skalą,
z takimi podmiotami jak PgNig
Termika.
dobre dojścia do węgla importowanego to zasługa ścisłej współpracy
z EdF Trading w ramach globalnej
korporacji Elecricite de France. ze
swojej siedziby w londynie, EdF

Trading prowadzi globalny handel
węglem zarówno na rynkach fizycznych, jak i finansowych (swapy węglowe). EdF była pierwszą europejską grupą energetyczną, która rozwinęła handel węglem na taką skalę.
Korzystała na tym właśnie polska
EdF Paliwa, która w segmencie średnich odbiorców (elektrociepłownie
i inni odbiorcy przemysłowi) przez
dłuższy czas była daleko przed resztą
dostawców, zarówno jeśli chodzi
o ceny, jak i dostępne portfolio produktów (węgle różnych jakości).
wprawdzie, jak wszyscy traderzy, odczuła wydarzenia na krajowym rynku
z początku roku 2015 (co zmusiło ją
do starania się nawet o przetargi
z wielkością zamówienia w granicach 2 tys. t), ale mimo wszystko
wciąż pozostawała hegemonem
wśród polskich traderów.
lastyczność EdF Paliwa
najlepiej obrazuje łatwość, z jaką nawiązywała i zrywała kontrakty ze
swoimi
dostawcami.
szerokim echem odbiło się w samej
końcówce ub. r. zerwanie kontraktów
na dostawy węgla energetycznego
z Bogdanki i jastrzębskiej spółki
węglowej. Obecnie dywersyfikacja
dostaw odbywa się w oparciu o węgiel importowany – niedawno kra-
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kowska spółka zamówiła dwa statki
typu Panamax z węglem kolumbijskim. Tymczasem EdF Polska jest
już jedną nogą poza krajową energetyką. Nieoficjalnie wiadomo, że grupa
porozumiała się już z czeskim EPH
w sprawie sprzedaży 1775 mw Elektrowni rybnik (ku uciesze pracowników, którzy po 18 latach pracy dla
prywatnego właściciela obawiali się
przejęcia ich zakładu przez spółki
skarbu Państwa). jeżeli EdF Paliwa
nie zostanie zamknięta (pracownicy
unikają jakichkolwiek komentarzy),
ciężko stwierdzić, jak potoczą się jej
losy po całościowym wycofaniu się
EdF z Polski, ale na pewno nie będzie już tak jak wcześniej. spółka
straci przede wszystkim dostęp
do polskiego surowca na tak korzystnych warunkach, jakie miała do tej
pory.
lukę po EdF Paliwa na rynku traderów wypełnić może już za chwilę
poznańska Enea, a ściślej mówiąc
– jej kozienicka spółka zależna Enea
Trading. do tej pory zajęta głównie
zakupami dla kozienickiej elektrowni,
już za moment może stać się najsilniejszym podmiotem wśród handlowców. wprawdzie nie wiemy jeszcze, jak będzie przebiegała integracja
z działem sprzedaży lubelskiej Bogdanki, ale już teraz nieoficjalnie wia-

domo, że Enea Trading planuje być
nową EdF Paliwa. z węglem dostępnym w lubelskim zagłębiu ciężko jej
jednak będzie podbić rynek elektrociepłowni i odbiorców przemysłowych. z pomocą przyjdzie jednak integracja w ramach Polskiego Holdingu węglowego, w którego dokapitalizowanie Enea została wciągnięta
przez resort energii. Baza organizacyjna PHw – Katowicki Holding węglowy jest wiodącym dostawcą węgla
do elektrociepłowni położonych
na linii autostrady A4, wysoce ceniony jest zwłaszcza węgiel z kopalni
wesoła.
roces odbijania z rąk traderów rynku elektrociepłowni i pozostałych odbiorców przemysłowych
średniego szczebla prowadzi już od kilku miesięcy Polska
grupa górnicza. Powoli wyrasta jej
już silny konkurent – połączone siły
Enei, Bogdanki i KHw/PHw. i o ile
mniejsi traderzy nie przejęli się specjalnie ekspansją Pgg, o tyle nowy
podmiot z lepszym jakościowo węglem – KHw ma dostęp do najlepszych złóż w Polsce – może już sporo namieszać.
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