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A K T U A L N O Ś C I

Nikt nie chce likwidować spółki JSW Szkolenie i Górnictwo. Trwają prace zmierzające do możliwości zatrudnienia
pracowników Oddziałów Wsparcia Produkcji przez kopalnie JSW SA. Celem tych prac przygotowawczych jest stworzenie
pracownikom JSW SiG równorzędnych warunków zatrudnienia, jakie posiadają pracownicy zatrudnieni w kopalniach JSW
SA. To postulat od dawna wysuwany przez reprezentatywne organizacje związkowe

Referendum na temat,
którego nie ma
Związek Zawodowy Jedność wzywa pracowników spółki JSW Szkolenie i Górnictwo
do udziału w referendum strajkowym, ponieważ spółka ma być zlikwidowana.

– Nikt nie planuje likwidacji spółki. Chcemy, aby pracownicy wykonujący taką samą
pracę jak górnicy w kopalniach JSW zostali tak
samo potraktowani – odpowiada zarząd SiG.

J edność wzywa
Związek Zawodowy Jedność rozesłał następujący komunikat: „Informujemy wszystkich pracowników JSW SiG, że w związku
z planowaną likwidacją SiG-u przeprowadzone zostanie referendum strajkowe w dn. 22.02
celem zabezpieczenia Waszych miejsc pracy
w JSW SA.
Prosimy o uczestnictwo oraz jak największe rozgłoszenie tego wśród pracowników
SiG-u, zwłaszcza tych, którzy mają umowy
na czas określony.
REKL A M A

Referendum jest anonimowe i odbędzie się
w siedzibach Jedności na Waszych kopalniach.
Prosimy poważnie podejść do sprawy.
Jastrzębie-Zdrój; 13.02.2017 r.

Z arząd S i G odpowiada
Komunikat Zarządu JSW SiG
Szanowni Państwo; Szanowni Pracownicy
Spółki JSW Szkolenie i Górnictwo
W związku z ogłoszonym przez Związek
Zawodowy Jedność referendum strajkowym
wśród pracowników JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. stanowczo zaprzeczam podanej
przez przedstawicieli organizatorów referendum informacji o likwidacji Naszej Spółki.
Zaprzeczam również rozpowszechnianej informacji o likwidacji Waszych miejsc
pracy w ramach Grupy Kapitałowej JSW. Zarząd spółki JSW SiG nie przewiduje żadnych
zwolnień pracowniczych, wręcz przeciwnie,
uzupełniamy na bieżąco wolne miejsca pracy
w Oddziałach Wsparcia Produkcji.

Pragnę poinformować, że od początku
2017 roku trwają prace przygotowawcze dotyczące możliwości zatrudnienia pracowników
Oddziałów Wsparcia Produkcji przez kopalnie
JSW SA. Celem podjętych przygotowań jest
spełnienie stałego postulatu reprezentatywnych przedstawicieli związków zawodowych
w JSW SA dotyczących zatrudnienia pracowników JSW SiG przez kopalnie JSW SA. Celem
ww. prac przygotowawczych jest stworzenie
pracownikom JSW SiG równorzędnych warunków zatrudnienia, jakie posiadają pracownicy zatrudnieni w kopalniach JSW SA.
Planowany proces przejścia pracowników
Oddziałów Wsparcia Produkcji zakłada indywidualne i dobrowolne przyjęcie pracowników
JSW SiG przez kopalnie zgodnie z potrzebami
produkcyjnymi i będzie prowadzony przez
Dyrektorów Kopalń, którzy będą decydować
o przyjęciu Naszych Pracowników w uzgodnionym terminie bez względu na rodzaj zawartej przez pracownika umowy o pracę.

Cały proces zatrudnienia pracowników
JSW SiG przez kopalnie JSW SA musi zostać
zaakceptowany przez Zarząd JSW SA, dlatego informacja o trwających pracach nie była
upowszechniana aż do czasu podjęcia wiążącej
decyzji przez Zarząd JSW SA. W tym kontekście działania Związku Zawodowego Jedność
uważam za akcję propagandową. Wszelkie
spekulacje i informacje podawane przez organizatorów akcji referendum są niepotrzebnym
rozpowszechnianiem plotek i rozsiewaniem
dezinformacji wśród pracowników JSW SiG.
Mając na uwadze w przyszłości ewentualną możliwość Waszego zatrudnienia w kopalniach JSW SA, apeluję o zachowanie spokoju
oraz przestrzeganie dyscypliny pracy.
W momencie podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej możliwości zatrudnienia w kopalniach Zarząd JSW SiG deklaruje podanie
pełnej informacji odnośnie do warunków
przejścia w kopalni JSW SA.
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