Czas ucieka…?
Dziś mija 10 dni od przyjęcia przez rząd planu naprawczego dla Kompanii Węglowej. Od tygodnia górnicy protestują przeciwko planowanym zmianom, a dziś zaczęła się kolejna tura rozmów delegacji rządowej z delegacją związkową. A 7 stycznia pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa, minister Wojciech Kowalczyk przekonywał, że nie ma czasu na choćby tygodniowe negocjacje, bo Kompania stoi na granicy bankructwa – lada moment straci płynność finansową, a wtedy zarząd ma 14 dni na złożenie wniosku do sądu u upadłość.
Okazuje się jednak, że czas jest z gumy. Pierwsza tura rozmów odbyła się w Katowicach w ubiegłą sobotę, na trzecią, w poniedziałek, przyjechała premier Ewa Kopacz. Teraz od czwartku strony pracują w zespołach roboczych, co – trzeba przyznać – choć trwa długo, to idzie w miarę sprawnie: nie ma trzaskania drzwiami, haseł o pajacowaniu, obrażania się etc. Nawet strona związkowa przyznaje, że pojawia się jakaś szansa na porozumienie. Z drugiej strony płyną zaś informacje, że jeszcze w sobotę na Śląsku miałaby się pojawić premier Ewa Kopacz. Pytanie jednak, czy to pomoże, czy zaszkodzi wypracowywaniu porozumienia – zespół roboczy znowu stałby się zespołem plenarnym, a im dalej w las, tym więcej drzew.
Z drugiej strony z kolei niepokoić może wypowiedź prezesa Kompanii Węglowej, Krzysztofa Sędzikowskiego, który już w poniedziałek podczas pierwszego czytania nocnej ustawy… przepraszam, nowej ustawy górniczej przyznał, że w kasie spółki jest tylko 110 mln zł (na miesięczne wynagrodzenia dla załogi potrzeba ponad dwa razy tyle) i w zasadzie to już dziś można mówić o utracie płynności finansowej przez Kompanię. Jeśli tak faktycznie jest, to wychodzi na to, że ok. 26 stycznia spółka powinna składać wniosek o ogłoszenie upadłości – jeśli bowiem po utracie płynności finansowej zarząd nie przygotuje takiego wniosku w dwa tygodnie, to członkowie zarządu odpowiadają za to zarówno całym swoim majątkiem, jak również grozić im może pozbawienie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a także nawet pozbawienie wolności (konsekwencje niezłożenia wniosku są przewidziane zarówno w ustawie z 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, jak i ustawie z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych). Łatwo więc policzyć, że na jakiekolwiek działania zostało już dosłownie kilka dni.
Czy dziś należy się spodziewać przełomu w rozmowach, albo nawet podpisania porozumienia? Konia z rzędem temu, kto potrafiłby odpowiedzieć na to pytanie. Ja mam tylko nadzieję, że skoro aż tyle trwają, to w końcu do czegoś doprowadzą. Byleby nie był to tylko zgniły kompromis…


