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Wydarzenie roku 2015 w Kompanii Węglowej

ARCHIWUM

Na razie zmienił się tylko rząd

Rok 2015 zaczął się od protestów górników z Kompanii Węglowej, którzy protestowali przeciwko rządowym planom restrukturyzacji firmy. Ich realizacja groziła zamknięciem nawet czterech kopalń. Ostatecznie zostało
podpisane porozumienie między rządem a związkami zawodowymi. Zgodnie z porozumieniem kopalnie w złej sytuacji miały trafiać do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Tam miały być restrukturyzowane i przejmowane
przez energetykę albo innych inwestorów. Miała powstać Nowa Kompania Węglowa. Najpóźniej jesienią wszystkie punkty miały zostać zrealizowane. Z najważniejszych ustaleń udało się tylko zrealizować przekazanie
kopalni Brzeszcze spółce energetycznej Tauron. Nowa Kompania Węglowa nie została powołana. Wciąż trwa poszukiwanie inwestorów gotowych objąć udziały w nowej spółce węglowej. Rząd PO–PSL nie rozwiązał
problemów górnictwa przed wyborami.

Federacja Związków Zawodowych Górników JSW SA

Bierzemy udział w inicjatywie obywatelskiej
Związki skupione w Federacji Związków Zawodowych Górników JSW SA wezmą udział
w zbiórce podpisów pod obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą projektu zmian w Ustawie z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Związkowy projekt nowelizacji gwarantuje obecnym pracownikom górnictwa, którzy
przejdą na emeryturę, oraz emerytom górniczym i wszystkim uprawnionym otrzymywanie deputatu węglowego z budżetu państwa.
30 grudnia 2015 roku marszałek Sejmu
przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej, co daje pozwolenie
na rozpoczęcie zbiórki podpisów.

– W związku z akcją prosimy Koleżanki i Kolegów o włączenie się w obywatelski
projekt. Liczymy na Wasz aktywny udział
w zbieraniu podpisów pod Inicjatywą Ustawodawczą – apelują działacze związkowi. Do 30
marca musimy zebrać przynajmniej 100 tys.
podpisów, aby była ważna. Akcję prowadzimy
wspólnie ze Związkiem Zawodowym Górników w Polsce. Pełnomocnikiem Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej jest wiceprzewodniczący ZZG w Polsce Wacław Czerkawski.
Propozycje, aby państwo przejęło zobowiązania spółek węglowych, pojawiają się od kilku
lat. To jedyny sposób, aby odciążyć spółki węglowe i nie odbierać praw nabytych wszystkim,
którzy mają gwarancję deputatu.
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