Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego JSW S.A.
z dnia 18 lutego 2015 r.
W dniach 28 styczeń do 13 luty 2015 roku we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A. prowadzona była akcja protestacyjno - strajkowa, która po
podpisaniu porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. została
zawieszona. W związku z przyjęciem rezygnacji przez Radę Nadzorczą JSW S.A. z funkcji
Prezesa Zarządu Jarosława Zagórowskiego akcja protestacyjno – strajkowa została
zakończona z dniem 18.02 2015 r.
W związku z rozpowszechnianiem w mediach zmanipulowanych, jednostronnych
informacji dotyczących sytuacji w Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jesteśmy
zobowiązani do przedstawienia poniższych faktów, które miały zasadniczy wpływ na
sytuację w naszej Spółce.
Nie kwestionujemy wpływu czynników zewnętrznych, w tym spadku cen do poziomu
ok. 120 dolarów za tonę węgla koksującego typu „hard”, jednakże niezrozumiałym jest
przemilczanie faktów mających nie mniej istotny wpływ na kondycję firmy przez Zarząd
JSW S.A, Radę Nadzorczą JSW S.A. oraz nadzór właścicielski, który sprawował do
niedawna Minister Gospodarki.
Do faktów tych należy zaliczyć :
1. Straty liczone w setkach milionów złotych poniesione przez JSW S.A. na zawartych
„opcjach walutowych”.
2. Brak dofinansowania JSW S.A. środkami uzyskanymi z upublicznienia Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A. (ok. 5,4 mld zł), która to kwota w całości została przekazana do
budżetu Państwa, w wyniku czego firma nie pozyskała żadnych środków na rozwój
oraz strategiczne inwestycje.
3. Dokonywanie inwestycji przekraczających możliwości finansowe Spółki (zakup PEC,
zakup udziałów PKP, zakup KWK „Knurów – Szczygłowice”, hotel Diament, hotel
Różany Gaj, zakup poszczególnych koksowni itd.)
4. Nie do końca uzasadnione w zakupy sprzętu (maszyn i urządzeń), często po zbyt
wysokich cenach, które niejednokrotnie nie spełniają założonych celów tj. poprawy
wydobycia czy organizacji pracy.
Nie można pominąć innych, ważnych czynników mających bezpośredni wpływ na
aktualną kondycję Spółki, takich jak:
1. Zmniejszenie zdolności wydobywczych w ostatnich latach węgla typu „hard” o około
2,5 – 3 mln ton rocznie. Węgiel tego typu sprzedawalny jest w każdej ilości.
2. Nie zrealizowanie założonego, koniecznego do poprawnego funkcjonowania Spółki
wydobycia w 2014 roku w wysokości 1,4 mln ton, co spowodowało zmniejszenie
przychodów za ten rok o około 500 mln zł.

3. Nie wykonywanie robót przygotowawczych (roboty tworzące front wydobywczy) w
latach, gdy JSW S.A. osiągała miliardowe zyski netto.
4. Nie wykonywanie robót przygotowawczych w roku 2014 na kopalniach
wydobywających węgiel koksujący na poziomie ok. 6 km spowoduje zmniejszenie
zdolności wydobywczych w kolejnych latach.
Wyraźny sprzeciw pracowników, a w konsekwencji wybuch akcji protestacyjno strajkowej wywołały w dużej mierze działania Zarządu, reprezentowanego publicznie przez
Prezesa Jarosława Zagórowskiego. Do tych działań zaliczyć można:
1. Nie wywiązywanie się z zapisów zawartych porozumień, do przestrzegania których
Prezes zobowiązał się wobec pracowników zakładów JSW S.A.
2. Nie realizowanie własnych, jednostronnie podjętych zobowiązań Zarządu JSW S.A
wobec załogi Spółki. Przykładem jest zobowiązanie przedstawiane na piśmie przy
zakupie kopalni Knurów-Szczygłowice.
3. Nie przestrzeganie wewnętrznych zapisów prawa pracy obowiązujących w JSW S.A.,
co niejednokrotnie zostało potwierdzone wystąpieniami PIP.
4. Podejmowanie działań zmierzających do skonfliktowania poszczególny grup
pracowniczych.
Ciągłe przerzucanie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację w JSW S.A. na Związki
Zawodowe jest jedynie próbą uniknięcia odpowiedzialności za stan faktyczny, będący
wynikiem niekompetentnych i nieudolnych działań Zarządu, a głównie byłego Prezesa
Jarosława Zagórowskiego.
Twierdzenie, że w okresie przejściowym konieczne jest tylko ograniczenie kosztów
pracy bez przedstawienia realnego, rzetelnego programu naprawczego, opartego głównie na
zwiększeniu wydobycia, co skutkowałoby zwiększeniem przychodów Spółki jest
nieuprawnione.
W związku z powyższym, strona społeczna niezwłocznie po zakończeniu Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW S.A. wystąpi z wnioskiem o niezwłoczne zorganizowanie
spotkania z Radą Nadzorczą , celem omówienia obecnej jak i przyszłej sytuacji Spółki.
Pracownicy JSW S.A. oczekują, że wyłonienie nowego Prezesa Zarządu, w drodze
uczciwego konkursu odbędzie się w jak najkrótszym możliwym terminie. Uważamy, że
powinna to być osoba posiadająca niezbędne kompetencje i wiedzę z zakresu górnictwa,
która pozwoli wprowadzić JSW S.A. na drogę szybkiego rozwoju oraz stabilizacji.
Jesteśmy przekonani, że pracownicy widząc bezpieczną przyszłość, mając przed sobą
jasne, precyzyjnie określone cele, będą je realizować w trudnym okresie przejściowym, co
zapewni normalne i stabilne funkcjonowanie firmy w następnych latach.
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno – Strajkowy JSW S.A.

