
23.9.2019 Antracyt z Donbasu zalewa całą Unię - GazetaPrawna.pl - biznes, podatki, prawo, finanse, wiadomości, praca -

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1083404,unia-europejska-gdzie-trafial-wegiel-z-donbasu.html?ref=purchaseCompleted 1/9

ADVERTISEMENT

ReklamaKomunikatyKonferencjePrenumerataDziennik.pl Forsal.pl Dziennik Internautów Infor.pl INFORLEX

NewsletterNewsletter iKomunikatyiKomunikaty e-wydanie DGPe-wydanie DGP RODORODO e-sprawozdaniae-sprawozdania Split PaymentSplit Payment BrexitBrexit PPKPPK

Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczościNie ma przyszłości bez przedsiębiorczości

PODATKI PRACA PRAWO BIZNES CYFRYZACJA PODATKÓW WIADOMOŚCI KULTURA SERWISY TEMATYCZNE WIĘCEJ

 dostarczone przez plista

Tu jesteś: gazetaprawna.pl Antracyt z Donbasu zalewa całą Unię

PRZECZYTAJ TAKŻE

Sejm broni
utajnienia list
poparcia
kandydatów
do...
Przepis mówiący o
przekazaniu
posłom zgłoszeń
kandydatów do
Krajowej Rady
Sądownictwa
rozumiany w ten
sposób, że nie
daje on...

Müller:
Zniesienie
limitu 30-
krotności
składek na...
Zniesienie limitu
30-krotności
składek na ZUS
dotyczy osób
zatrudnionych na
umowę o pracę -
przypomniał
rzecznik rządu
Piotr...

ZUS to
niezatapialny
statek. Nie
wywróci go
ani...
Wszystko
wskazuje na to, że
ani spowolnienie w
gospodarce, ani
spadająca liczba
Polaków nie
wywrócą ZUS.

Zawał serca
podczas
seksu w
delegacji…
Czy u nas...
Zawał serca
podczas seksu w
czasie podróży
służbowej może
być uważany za
„wypadek przy
pracy” – uznał sąd
we Francji. W...

Antracyt z Donbasu zalewa

całą Unię

autor: Michał Potocki, Karolina Baca-Pogorzelska 08.11.2017, 12:02

Renta z tytułu niezdolności do
pracy 2019. Kiedy
przysługuje?

Po angielsku już nie wyjdą.
Wizerunkowa wpadka

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZZaloguj się

https://track.adform.net/C/?bn=31865268;crtbwp=XYhhXwAAAAD-KX5wSIMUM9bN9SK3cptdMk4Llw;crtbdata=4NwdjLghUcfR3sQcIPx488MBirHKDVzILZy4oC9aFdK1YI-aiceeT9yreUk83H-vuXSw7AwUmlIm53gKOOgvPQTN4QDgLsoWChT4TJeWuQzo9Un4SFWEafLTQ3XG494TRyf4q6rR3_feL5pbp3Oc0VgDD-_pfElV0tJQu_r-jPZo1YuGRJPX2BUCzFW9muloSrPs9ahw8WBg0PJu-EUr6YftuqAozsTXQw-pWwjaDxG--Ts_ibrZrw2;adfibeg=0;cdata=uTmIGqlrtUjOnfN2pd7fCSVzHny7Jau3O4dsUQkKm9Dz7t7mlWgvqze7uvBhDc4uCmKGHHavU7j-stcevbzHBFyQGVu5yhAGLPqzc1MlQJK_DEiAa4M0QsHzWJ8iG5IJ3j0t6WLbEVo1;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.gazetaprawna.pl
https://www.gazetaprawna.pl/promocja/centrum_reklamy/?utm_source=toplinks&utm_medium=gp
http://ikomunikaty.pl/?utm_source=toplinks&utm_medium=gp
https://www.gazetaprawna.pl/konferencje?utm_source=toplinks&utm_medium=gp
https://formularze.gazetaprawna.pl/prenumerata/index.html?utm_source=toplinks&utm_medium=gp
https://www.dziennik.pl/?utm_source=toplinks&utm_medium=gp
https://www.forsal.pl/?utm_source=toplinks&utm_medium=gp
http://di.com.pl/?utm_source=toplinks&utm_medium=gp
http://www.infor.pl/?utm_source=toplinks&utm_medium=gp
https://www.inforlex.pl/?utm_source=toplinks&utm_medium=gp
https://gazetaprawna.pl/
https://konto.gazetaprawna.pl/newsletter/gazetaprawna/zapis
https://ikomunikaty.pl/
https://edgp.gazetaprawna.pl/
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/rodo
https://www.gazetaprawna.pl/jpk
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/split-payment;split-payment-2018
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/brexit
https://www.gazetaprawna.pl/ppk
https://www.gazetaprawna.pl/niemaprzyszloscibezprzedsiebiorczosci
https://podatki.gazetaprawna.pl/
https://praca.gazetaprawna.pl/
https://prawo.gazetaprawna.pl/
https://biznes.gazetaprawna.pl/
https://www.gazetaprawna.pl/cyfryzacjapodatkow
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci
https://kultura.gazetaprawna.pl/
https://serwisy.gazetaprawna.pl/
https://www.plista.com/pl
https://www.gazetaprawna.pl/
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1430731,sejm-utajenie-list-poparcia-kandydatow-do-krs-poglad-nsa-tk.html
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1430735,muller-zniesienie-limitu-30-krotnosci-skladek-na-zus.html
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1430914,czy-zus-moze-zbankrutowac.html
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1430911,wypadek-przy-pracy-zwiazek-z-praca-podroz-sluzbowa-odpowiedzialnosc.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1431067,renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-2019.html
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1430952,co-dalej-z-brexitem.html
https://www.gazetaprawna.pl/
http://sklep.infor.pl/edgp.html?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=belka&utm_campaign=zamow-box
http://sklep.infor.pl/edgp.html?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=belka&utm_campaign=zamow-box
https://konto.gazetaprawna.pl/logowanie?ref=1


23.9.2019 Antracyt z Donbasu zalewa całą Unię - GazetaPrawna.pl - biznes, podatki, prawo, finanse, wiadomości, praca -

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1083404,unia-europejska-gdzie-trafial-wegiel-z-donbasu.html?ref=purchaseCompleted 2/9

Gdzie trafiał węgiel z Donbasu? źródło: ShutterStock

Polska nie była jedynym państwem Unii Europejskiej, do
którego trafiał węgiel z okupowanych przez Rosję obszarów
Ukrainy. Wiemy, że eksportowany był do co najmniej pięciu
innych krajów UE, w tym Austrii i Włoch. To ważne, ponieważ
rzekomy brak importu towarów z samozwańczych republik
Zagłębia Donieckiego był dla Komisji Europejskiej
argumentem, żeby nie nakładać embarga na handel z tymi
terenami.
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Gawęda: Zainteresuję Senat węglem z Donbasu »
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Na początku roku europoseł PO Jarosław Wałęsa
korespondował na ten temat z KE. – Podczas rozmów z
odpowiadającą za politykę handlową komisarz Cecilią
Malmström zrozumiałem, że dla nich jest ważne, byśmy
dodatkowo nie destabilizowali pogrążonego w kłopotach kraju i
traktowali go jako całość. Żebyśmy nie uznali, że wschodnia
Ukraina nie jest już Ukrainą – mówi DGP Jarosław Wałęsa. W
opinii Komisji nałożenie embarga na samozwańcze Doniecką i
Ługańską Republiki Ludowe (DRL i ŁRL) mogłoby podawać w
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wątpliwość integralność terytorialną państwa. Choć z drugiej
strony podobne obawy nie przeszkodziły Brukseli zakazać
handlu z anektowanym przez Rosję Krymem i Sewastopolem.

Zapytaliśmy rzecznik komisarz Malmström, co zamierzają
zrobić z antracytem z Donbasu. Otrzymaliśmy ogólną, nic
niewnoszącą odpowiedź, że „UE popiera wysiłki
dyplomatyczne zmierzające do wdrożenia porozumień” o
rozejmie na Donbasie oraz że każde takie rozwiązanie
powinno zakładać „poszanowanie niepodległości,
suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy”. Gdy
dopytaliśmy konkretnie, czy Bruksela uważa import węgla za
łamanie sankcji i co zamierza z tym zrobić, nie otrzymaliśmy
już odpowiedzi.

– Jeśli coś wjeżdża na teren UE na preferencyjnych stawkach
celnych, powinno posiadać certyfikaty potwierdzające
pochodzenie – zaznacza europoseł Wałęsa. Tymczasem
dokumenty przewozowe obłożonego zerową taryfą antracytu,
którymi dysponujemy, nie zawsze określają kraj pochodzenia.
Na przyklad rosyjski trader TD Antracyt z graniczącego z DRL
obwodu rostowskiego publikuje na swojej stronie internetowej
certyfikaty towaru płynącego do rumuńskiej Konstancy. Nie ma
w nich ani słowa o producencie węgla.

Jeszcze ciekawsza jest austriacka firma Carbones. „Oferujemy
ukraiński antracyt z naszych stałych magazynów we
Włoszech, w Polsce, Bułgarii i Austrii” – czytamy na stronie
internetowej spółki. Problem w tym, że „ukraiński antracyt”
musi pochodzić z DRL lub ŁRL, ponieważ separatyści w 2014
r. zajęli wszystkie działające kopalnie tego najbardziej
energetycznego węgla. – Mamy w swojej ofercie ukraiński
antracyt. Sprzedajemy go m.in. do Polski – przyznaje w
rozmowie z DGP Antonio Moresco, dyrektor handlowy
Carbones Italia, włoskiej spółki holdingu. Gdy dopytujemy o
szczegóły, prosi o przysłanie pytań e-mailem, na który nie
odpowiada.

Carbones jest powiązany z polską firmą TD Anthracite (nie
mamy dowodów, by poza nazwą miała coś wspólnego z
rosyjskim TD Antracyt). W 2014 r. Carbones kupił 10 proc.
udziałów w spółce założonej rok wcześniej przez czterech
Ukraińców. Wkrótce firma sprzedała je własnemu
menedżerowi Karlowi Telserowi. Pod umową Telser podpisał
się dwukrotnie – jako nabywca oraz upoważniony
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przedstawiciel zbywcy. Dzisiaj Włoch kontroluje 60 proc.
udziałów w TD Anthracite. Przejął m.in. akcje dwóch z
czterech pierwotnych ukraińskich wspólników.

Ciekawa koincydencja: dwóch Ukraińców zniknęło z listy
wspólników i członków zarządu 23 marca 2017 r., trzy
tygodnie po tym, jak władze w Kijowie zakazały jakichkolwiek
kontaktów handlowych z DRL i ŁRL. – To była zwykła zmiana
udziałowców – mówi nam przedstawiciel spółki. Pytany, czy
miała ona związek z blokadą Donbasu, zaprzeczył. Jednym z
wykreślonych wówczas udziałowców jest Ihor Łyzow. Gdy
współzakładał TD Anthracite, był radnym Partii Regionów
Wiktora Janukowycza w Szachtarsku. Dziś, gdy miasto
kontroluje DRL, jest szefem miejskich struktur rządzącej w
parapaństwie partii Republika Doniecka (DR). Tak
przynajmniej twierdzi witryna DR. Choć gdy zadzwoniliśmy do
jej biura, poinformowano nas, że Łyzow od miesiąca już tam
nie pracuje.

TD Anthracite rozwija się bardzo dynamicznie. Ze sprawozdań
finansowych, które znaleźliśmy w katowickim Krajowym
Rejestrze Sądowym, wynika, że między 2013 a 2015 r. spółka
zwiększyła obroty 125-krotnie: z 217 tys. zł do 27 mln zł. Dane
rosyjskich kolei RŻD za 2015 r., którymi dysponujemy, mówią,
że spółka sprowadziła do Polski 6,5 tys. ton antracytu, który
według dokumentów został wyprodukowany na Ukrainie. A
więc, jak pisaliśmy wcześniej, musiał to być antracyt z
Donbasu. Przedstawiciel spółki, z którym rozmawialiśmy,
zaprzeczył, że firma handluje węglem z okupowanych
terenów. Według niego firma, która sprzedaje surowiec
również na terenie Czech, zaopatruje się w niego w rosyjskim
Zagłębiu Kuźnieckim.

W październiku odwiedziliśmy siedzibę spółki w Sławkowie i
poprosiliśmy o próbkę węgla. Antracyt oddaliśmy do
przebadania Głównemu Instytutowi Górnictwa w Katowicach.
Wyniki nie są jednoznaczne, bo jak nas poinformowano, dla
określenia parametrów surowca trzeba kilkuset prób. – Mając
do dyspozycji wynik jednej próby, nie można stwierdzić, skąd
dokładnie pochodzi – potwierdza dr inż. Albin Zdanowski z
Państwowego Instytutu Geologicznego.
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