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ZZ „Jedność” chwali się kolejnymi wygranymi sprawami sądowymi z Zarządem JSW S.A.,
a to, że wygrali w sądzie 15 min. (słownie piętnaście minut) nadgodziny, to znów odsetki za
opóźnioną o trzy miesiące wypłatę drugiej części nagrody barbórkowej. Raz jest to kwota
kilkudziesięciu złotych, innym razem trochę więcej. Przerażają jednak koszty sądowe, sporo
przekraczające 1000zł, w niektórych przypadkach sięgające 2000zł! Są to pieniądze, które
Spółka płaci ze wspólnego worka, który wciąż świeci pustkami. Przybliżyć trzeba mechanizm,
jaki być może powoduje, że tak niektórym się spieszy do sądzenia nawet o wydawałoby się
błahe sprawy. Na rynku działa szereg kancelarii prawnych wyspecjalizowanych między innymi
w prawie pracy. Nie wiemy, ile w tym jest prawdy, może to tylko plotka, ale oferują one
różnym instytucjom, które mają wiedzę o możliwych do wygrania sprawach pracowniczych,
procent od zarobionych pieniędzy np. od uzyskanych środków w ramach tzw. zastępstwa
procesowego. W zależności od ilości załatwionych spraw i talentu negocjacyjnego, może to
być prowizja nawet w wysokości 30%. Pracownik wygrywa np. 100 zł, kancelaria prawna
wystawia fakturę za zastępstwo procesowe np. 1500 zł, z czego odpala 30% kwoty, czyli 450 zł
za owocną współpracę. Podkreślamy, że jest to tylko przykład i tak jak piszemy na wstępie
może to być tylko plotka. Patrząc przez pryzmat tego co się dzieje w przestrzeni wymiaru
sądownictwa, prokuratury to kancelarie prawne też mogą być skażone pewnymi patologiami.
Jak się wygra jedną sprawę, to interesik się kręci aż miło. Każdy z uczestników tego procederu
coś zyskał, najmniej jednak pracownik. Tracimy za to wszyscy, bo w końcu kasę trzeba
zapłacić z pieniędzy Spółki. Dlatego podkreślamy, że w dzisiejszych czasach takie praktyki
często utrudniają lub wręcz blokują normalnym Związkom Zawodowym rozwiązywanie tych
spraw, co do których istnieją wątpliwości, a wypłatę odsetek można wynegocjować bez
kosztownych spraw sądowych. Musimy pamiętać, że w porozumieniu z bankami, które
uratowało nam cztery litery, jest zapis, że każde środki finansowe, które JSW wygospodaruje i
nie będą przeznaczone na spłatę przeterminowanych długów lub niezbędne inwestycje muszą
być oddane instytucjom finansowym na wykup obligacji. Banki cały czas patrzą nam na ręce i
wezmą każdy zaoszczędzony grosz. W tej sytuacji nie bardzo pomogą nawet dodatkowe
pieniądze, które może pokażą się w kasie Spółki już w grudniu ze względu na lepszą cenę
węgla, bo jak znam życie wierzyciele położą na nich łapy. Łamanie prawa można
kwestionować a Sądy w Polsce są po to, aby prawo było przestrzegane, ale przed oddaniem
sprawy do Sądu pracownik i reprezentujący go związek zawodowy może dochodzić swoich
spraw w inny sposób, wręcz ma obowiązek wykorzystać wszelkie inne drogi osiągnięcia
kompromisu. Związek zawodowy ma zapobiegać łamaniu prawa pracy, interweniować u
pracodawcy i w innych do tego przeznaczonych instytucjach, Sąd jest ostatecznością, tym
bardziej, gdy wierzyciele JSW patrzą wszystkim na ręce. Sprawy sądowe są dla ludzi, ale te
prowadzone przez Jedność były w czasie, gdy Spółka miała nóż na gardle, a od upadłości
uratowało ją porozumienie z 16 września 2015r., które między innymi przewiduje
rozłożenie Nagrody Barbórkowej na raty. Co z tego, że wygra się bitwę w Sądzie, chociażby
miało się rację, gdy przegra się wojnę, bo jak upadłaby JSW, to nie ma ani roboty dla
pracowników, ani związków zawodowych, Jedności też! Tak więc po ostatnim biuletynie
Jedności należy wypowiedzieć porozumienie podpisane przez reprezentacyjne związki,

ponieważ jak mówią działacze Jedności beton związkowy wszystko odebrał pracownikom
jastrzębskich kopalń. Może mają rację a jeżeli nie to doprowadzimy tą decyzją do upadłości
Spółkę. Informujemy wszystkich pracowników, żeby mieli świadomość – gdy dojdzie poprzez
te działania do upadłości Spółki, to odpowiedzialność spadnie na związek Jedność i tych
pracowników, którzy te działania popierają. Dlaczego reprezentatywne związki muszą
zachowywać się rozsądnie gdy Jedność wali w nie jak w bęben. Podczas audytu w Jastrzębiu Zdroju w dniu 18 lipca br. Jedność protestowała, że JSW wyprzedaje aktywa w postaci Spółki
Energetycznej Jastrzębie S.A., 100% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. i 92 % akcji
Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Viktoria” S.A. Gdybyśmy nie sprzedali w/w aktywów,
to czy mielibyśmy środki na bieżące wypłaty wynagrodzeń? Jeżeli akcje poszły tak wysoko
do góry i wartość Spółki znacznie się zwiększyła to dlaczego dalej jest tak ciężko?
Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zgodzili się w czwartek 13 października
2016r. na emisję nowych obligacji spółki wartych 300 mln zł, które obejmie Towarzystwo
Finansowe Silesia, natomiast z początkiem nowego roku planuje się wypuszczenie pakietu
emisyjnego akcji za 500 mln zł. To pokazuje skalę potrzeb i problemów, z jakimi trzeba się
zmierzyć w Spółce, bo pieniędzy brakuje nawet na te najbardziej konieczne inwestycje. Na
dodatek trzeba będzie spłacać zadłużenie, które poprzedni Zarząd Spółki zaciągnął. Możemy
udawać, że nas to nie obchodzi, ale ekonomia jest brutalna. Przypomnę tylko luty 2016 roku,
gdy na niektórych kopalniach nie zostały w terminie zapłacone faktury za posiłki
profilaktyczne. Jaki podniósł się krzyk jedynego właściwego związku zawodowego, że
rozporządzenie ministra gwarantuje nam posiłki. Zadajcie sobie trochę trudu i zapoznajcie się z
tym rozporządzeniem, na które się powołuje ten właściwy, jedyny związek, który się nie
sprzedał. Żeby się nie okazało, że Zarząd dostosuje się do tego rozporządzenia i wtedy nie
będzie talonów tylko posiłki przygotowane na ciepło lub zimne produkty do przygotowania
tego posiłku. W kwietniu tego roku rozeszła się plotka, że wypłata może być w ratach,
ponieważ Spółka cały czas ma zobowiązania wobec wierzycieli a z bieżącej działalności
brakowało środków. Na spotkaniu w Spółce prezes Gawlik osobiście dziękował ministrowi
Tchórzewskiemu za zaangażowanie się w rozwiązanie wypłaty za w/w miesiąc. Ta sytuacja
pokazuje rzeczywisty stan przepływów finansowych w Spółce. W sprawie kopalni „Krupiński”
jeszcze ten beton związkowy nie powiedział ostatniego zdania. Jak sami widzicie są bardzo
restrykcyjne obwarowania zawarte z wierzycielami dotyczące przyszłości całej Spółki.
Powołana Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego na wniosek „betonu związkowego”
rekomenduje Ministrowi Energii powołanie zespołu ekspertów w celu zbadania zasadności
decyzji władz spółki o likwidacji kopalni Krupiński. Zdaniem Rady w skład powinni wejść
przedstawiciele Ministerstwa Energii, Zarządu JSW S.A., strony społecznej i reprezentanci
władz samorządowych z miejscowości, które są najbardziej zagrożone negatywnymi skutkami
społeczno-gospodarczymi ewentualnej likwidacji KWK „Krupiński”. W ocenie Rady zespół
powinien ponownie przeanalizować sytuację organizacyjno-finansową KWK „Krupiński”,
uwzględniając obecne, korzystne warunki rynkowe związane ze wzrostem cen węgla.
Niezbędna jest również analiza możliwości i skutków innych niż wskazuje decyzja Zarządu
JSW form działań restrukturyzacyjnych w kopalni, takich jak np. zmiana struktury
właścicielskiej poprzez pozyskanie nowego inwestora. Wojewódzka Rada Dialogu
Społecznego jest przekonana, że zostanie przez te działania wzmocniony dialog społeczny oraz
zostaną wypracowane najbardziej optymalne rozwiązania dla KWK „Krupiński”, osób tam
zatrudnionych i społeczności lokalnej.
Zapraszam wszystkich, aby włączyli myślenie, ponieważ to nie boli. Możemy to zmienić,
sami wyciągając wnioski z ostatnich lat!. Wy jako Załoga oceńcie to sami !!!
NIE POZWOLIMY PODZIELIĆ ZAŁÓG JSW SA - SZCZĘŚĆ BOŻE
Nie niszcz przekaż dalej

