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Związkowa Inicjatywa Obywatelska

FZZG JSW SA

Trwa zbieranie 100 tys. podpisów
Z coraz większym zainteresowaniem spotyka się inicjatywa obywatelska, zainicjowana
przez ZZG w Polsce. Trwa zbieranie podpisów
popierających projekt obywatelski ustawy
gwarantującej emerytom górniczym deputat węglowy z budżetu państwa. Związkowy
projekt nowelizacji gwarantuje obecnym pracownikom górnictwa, którzy przejdą na emeryturę, oraz emerytom górniczym i wszystkim uprawnionym otrzymywanie deputatu
węglowego z budżetu. Żeby Sejm zajął się
projektem, trzeba zebrać 100 tys. podpisów
do końca marca.

– Z informacji przekazanych przez kolegów z kopalń węgla kamiennego wynika,
że w krótkim czasie zebraliśmy już kilkanaście tysięcy. W kopalniach rybnickich
związkowcy zaangażowani w organizację
zbiórki podpisów mają dużo pracy. Zainteresowanie jest olbrzymie. Tylko w kopalni
Jankowice zebraliśmy ponad 3 tys. podpisów,
a to przecież początek akcji – mówi Jerzy
Sawczuk, przewodniczący ZZG w Polsce
w KWK Jankowice.

Akcje zbierania podpisów zorganizowały także organizacje z FZZG JSW SA
Temat deputatów został poruszony także w Sejmie. Wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski w odpowiedzi na pytania posłów
poinformował, że rząd zamierza rozwiązać
ten problem. W połowie roku ma być gotowa

specjalna ustawa, która zagwarantuje prawa
emerytom i rencistom.
– Zapowiedź ministra Tobiszowskiego nie
oznacza, że rezygnujemy z naszej akcji. Jest
to ważna deklaracja, ale nie znamy na razie

konkretów. Im bardziej będziemy zorganizowani, tym większe szanse na sukces – tak
komentuje wypowiedź wiceministra energii
Jerzy Sawczuk.
– W Jastrzębskiej Spółce Węglowej koła
emerytów organizują się tak, aby akcja przyniosła jak najlepsze efekty – mówi Ryszard
Piechoczek, wiceprzewodniczący ZZG JSW
SA Zofiówka. W siedzibie związku można
składać podpisy i uzyskać każdą informację
– dodaje.
Informację o zbiórce podpisów przekazywano także w wielu śląskich parafiach.
Związkowcy informują o inicjatywie swoich
znajomych i rodziny. Zachęcają do poparcia
postulatu górniczego. Opowiadają, że już dawno nie spotkali się z taką życzliwością i sympatią jak w czasie zbiórki podpisów. Przy okazji
mówią o problemach górnictwa. – Pomysł
z inicjatywą obywatelską był strzałem w dziesiątkę. Tak powinny działać związki – mówi
Jerzy Sawczuk.
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``Informacje o liczbie zebranych podpisów
pochodzą z ostatniej dekady stycznia.

Kompania Węglowa

Zarząd wypowiedział porozumienie ze związkami
Wypłata czternastki w ratach. Wypowiedzenie
porozumienia, które gwarantowało, że w Polskiej Grupie Górniczej (Nowej Kompanii Węglowej) do czasu zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, jednak nie dłużej niż
przez rok, będą stosowane postanowienia
dotychczasowych układów pracy obowiązujących w Kompanii Węglowej. Po tej informacji,
kiedy zamykaliśmy numer Nowego Górnika,
liderzy związkowi postanowili zwołać spotkanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego,
skupiającego centrale związkowe. W Kompanii Węglowej zapowiedziano rozmowy
związkowców z zarządem spółki. Miał wziąć
w nich udział wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski.

– Upływ czasu i trudna sytuacja spółki
nie pozwala na kontynuowanie obecnych systemów płacowych przez kolejne 12 miesięcy.
Potrzebne są szybkie działania i uelastycznienie systemu pracy i płac z uzależnieniem

od osiąganych wyników – poinformowała
Kompania Węglowa w komunikacie prasowym. Publikujemy jego treść.
Komunikat prasowy
Kompania Węglowa kontynuuje intensywne prace nad utworzeniem Polskiej Grupy
Górniczej, w skład której wejdzie 11 kopalń.
Najbliższe dwa-trzy lata będą bardzo
trudne dla górnictwa węglowego. Spodziewana jest nadprodukcja surowca, silna konkurencja i w efekcie możliwy jest dalszy spadek cen
węgla. Spółka nie może wobec takich zagrożeń
przejść obojętnie. Polska Grupa Górnicza, która ma powstać na przełomie kwietnia i maja
2016 roku, musi być przygotowana na stawianie czoła trudnym wyzwaniom. Aby pozyskać
inwestorów, którzy dokapitalizują spółkę, konieczna jest dalsza poprawa wyników finansowych, redukcja kosztów, niezbędne są też
oszczędności w kosztach pracy.
17 lipca 2015 roku podpisano porozumienie, które gwarantowało, że w Polskiej

Grupie Górniczej (Nowej Kompanii Węglowej) do czasu zawarcia zakładowego układu
zbiorowego pracy, jednak nie dłużej niż przez
rok, będą stosowane postanowienia dotychczasowych porozumień zbiorowych.
Termin powstania Polskiej Grupy Górniczej znacznie odbiega od pierwotnych zamierzeń, a w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dalszemu pogorszeniu uległa sytuacja
w otoczeniu rynkowym spółki. W okresie
od lipca 2015 do stycznia 2016 roku ceny
węgla energetycznego na rynku europejskim spadły z poziomu ok. 58 do 45 dol. (tj.
23 proc.) za tonę miałów o kaloryczności
25 MJ/kg. Aktualnie brak podstaw do prognozowania istotnego wzrostu cen węgla
w kraju i na świecie w perspektywie najbliższych lat.
Upływ czasu i trudna sytuacja spółki nie
pozwala na kontynuowanie obecnych systemów płacowych przez kolejne 12 miesięcy. Potrzebne są szybkie działania i uelastycznienie

systemu pracy i płac z uzależnieniem od osiąganych wyników.
W związku z tym Kompania Węglowa
SA i Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. zdecydowały wypowiedzieć porozumienia zawarte
w dniu 17 lipca 2015 roku.
Samo wypowiedzenie porozumienia niczego nie zmienia w obecnych warunkach
zatrudnienia, a pracodawca proponuje stronie
społecznej niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawarcia nowego porozumienia jeszcze przed powstaniem Polskiej
Grupy Górniczej.
Konieczne jest również rozłożenie na raty
dodatkowej nagrody rocznej. tzw. „czternastki”, za 2015 rok, ponieważ spółka przed
powstaniem Polskiej Grupy Górniczej i jej
dokapitalizowaniem nie będzie posiadała
środków na terminową wypłatę całej nagrody.
Priorytetem jest ochrona miejsc pracy w 11
kopalniach Kompanii Węglowej.
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JSW SA

Niemal 1,4 miliarda podatków i opłat
Jastrzębska Spółka Węglowa SA odprowadziła w 2015 roku prawie 1,4 mld złotych z tytułu podatków i opłat. Do budżetu państwa
za pośrednictwem urzędu skarbowego trafiło
łącznie ponad 335 mln złotych podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT.

– Górnictwo to nie tylko miejsca pracy,
ale także znaczące źródło dochodów budżetu

państwa i lokalnych samorządów. Wszystkie
bezsporne podatki regulujemy rzetelnie i terminowo. Pieniądze te zasilają polską gospodarkę, trafiając do jej krwiobiegu – podkreśla
Tomasz Gawlik, prezes Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.
Część pieniędzy wpłaconych z tytułu podatków dochodowych trafia później drogą
pośrednią do gmin i powiatów w ślad za pracownikami JSW. Gminne budżety w sposób

bezpośredni zasiliło także w ubiegłym roku
ponad 88 mln złotych podatku od nieruchomości oraz prawie 22 mln złotych opłaty eksploatacyjnej. Pozostałe 14 mln złotych
opłaty eksploatacyjnej Spółka przekazała
Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska. Znaczącą pozycję kosztową stanowiły
też w 2015 roku wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – było
to niemal 27,5 mln złotych.

W 2015 roku JSW wpłaciła prawie 921
mln złotych z tytułu składek do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Pozostałe podatki i opłaty, takie jak opłata za wieczyste
użytkowanie gruntów, opłaty ekologiczne,
podatek akcyzowy, podatki od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa stanowiły
około 11 mln złotych.
MAT. PRAS. JSW SA

