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Wydobywamy energię zmagazynowaną w węglu, a nie tylko skałę, której wartość mierzy się
ceną za tonę. Dlatego KHW będzie koncentrował się na wydobyciu jak najlepszego węgla
po jak najniższych kosztach. Zapadalność obligacji zabezpieczonych o wartości
170 mln złotych upływa 31 marca. Rozmawiamy z bankami, aby ten termin przesunąć,
ale one domagają się racjonalnego biznesplanu, który będzie akceptowany przez stronę
społeczną. Osiągnęliśmy porozumienie ze związkami zawodowymi, które pozwoli wkroczyć
na drogę, która powiedzie nas do sukcesu. Sukcesem będzie uratowanie firmy i zapewnienie
jej rozwoju – to najważniejsze tezy z wypowiedzi prezesa KHW SA Z ygmunta Ł ukaszczyka
w czasie konferencji prasowej

NOWY GÓRNIK

W Katowickim Holdingu
Węglowym pogodzili ekonomię
z oczekiwaniami społecznymi
Najważniejsze było porozumienie w sprawie
ruchu Boże Dary. Zostanie on przekazany Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Aby nie stracić złóż
dobrego węgla, KHW wystąpi o koncesję wydobywczą poniżej 1000 metrów. – Z obecnego wydobycia trzeba zrezygnować, ponieważ
węgiel w złożach płytszych ma słabą jakość,
są duże zagrożenia. Najwyższy z pokładów
możliwych do eksploatacji ma 1,7 metra miąższości, która przy dalszej eksploatacji do poziomu 1000 metrów zmniejszałaby się do 0,7
metra lub tylko pół metra. Strata spowodowana przez Boże Dary w 2014 roku to 213 mln
złotych, a strata całego KHW to około 221
mln złotych – mówił prezes Łukaszczyk. Aby
w przyszłości eksploatować węgiel z pokładów
siodłowych Bożych Darów, KHW będzie szukał
partnera biznesowego.

W Bożych Darach ma trwać wydobycie
do czasu, aż wybierze się przygotowane pokłady. Najpóźniej w listopadzie ruch zostanie
przekazany SRK. Urządzenia i maszyny warte
ponad 300 mln złotych wydobędzie się i przekaże innym kopalniom KHW.
Holding chce sprzedać Zakład Energetyki
Cieplnej. Związki zawodowe z ZEC wspólnie z menedżerami odpowiedzialnymi za ten
projekt ustalają warunki zabezpieczenia załogi, tak aby operacja odbyła się w atmosferze
spokoju społecznego i aby gwarantowała,
że załoga nie zostanie w żaden sposób pokrzywdzona. SRK zostanie przekazany ruch
Mysłowice kopalni Mysłowice-Wesoła. – Tam

Program naprawczy KHW do 2020 roku przyjęto dzięki temu, że związki zawodowe nie oprotestowały go
nie wydobywamy węgla. Odwadnianie i prace
zabezpieczające będą finansowane z dotacji. KHW zaoszczędzi około 30 mln złotych
rocznie – poinformował prezes Łukaszczyk.
Program naprawczy KHW do 2020 roku
przyjęto dzięki temu, że związki zawodowe
nie oprotestowały go. – Gdyby nie zgoda
strony społecznej, mielibyśmy wielki kłopot

– powiedział prezes Łukaszczyk. Dodał,
że program gwarantuje takie dostosowanie
firmy do rynku, którego kosztem nie będzie
ani jedno przymusowe zwolnienie. KHW
skorzysta z dobrodziejstwa znowelizowanej
ustawy górniczej. Ograniczenie zatrudnienia
do 2020 roku o około 4 tys. osób będzie także
wynikało z naturalnych odejść na emerytury.

Firma jest przygotowana na działania, dzięki
którym uniknie się, a przynajmniej znacząco
zminimalizuje, negatywne zjawisko tak zwanej luki pokoleniowej. Dzięki podjętym działaniom i wsparciu, jakiego związki udzieliły
zarządowi, KHW ten rok zakończy małym
zyskiem, aby w przyszłym roku wypracować
około 200 mln złotych zysku netto.
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Jastrzębska Spółka Węglowa

Koniec strajku. Zaczęło się odrabianie strat. W soboty trzeba odrobić 13 dni roboczych
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej zakończył
się strajk. Prezes Jarosław Zagórowski złożył
rezygnację. – Zagórowski musi odejść – to było
główne żądanie strajkujących. Liderzy związków zawodowych przygotowali specjalny biuletyn, w którym tłumaczą, co udało się wywalczyć dzięki strajkowi. Zapewne zostanie
także opublikowana treść porozumień między
zarządem JSW SA a związkami zawodowymi.

Zgodnie z porozumieniem w JSW będą
wprowadzone zmiany, dzięki którym Spółka
zaoszczędzi rocznie niespełna 300 mln złotych.

Górnicy strajkowali 13 dni roboczych,
za które nie dostaną zapłaty. Zaczęli 28 stycznia. Skończyli w nocy z 14 na 15 lutego. Liderzy
strajku mogą być oskarżeni o zorganizowanie
nielegalnego protestu. Zawiadomienia złożyły
organizacje: pracodawców, indywidualnych
inwestorów i emitentów giełdowych. Straty
spowodowane przez strajk mają być odrobione. Górnicy będą odrabiać je w soboty, ale
będą dostawać wynagrodzenie jak za zwykły
dzień roboczy. Kilka punktów porozumienia wymagało doprecyzowania. Ogłoszono
konkurs na nowego prezesa JSW SA. Trwają

spekulacje, kto ma szansę na to stanowisko.
Od 17 lutego stanowisko p.o. prezesa objął
Jerzy Borecki, dotychczasowy zastępca prezesa zarządu ds. technicznych.
W podpisanym porozumieniu związki
zgodziły się między innymi na rozmowy,
które mają zaowocować wprowadzeniem
sześciodniowego tygodnia pracy dla kopalń
przy zachowaniu pięciodniowego tygodnia
pracy dla górników. Wypłaty „czternastek”
będą częściowo uzależnione od wyników
finansowych Spółki. Nie dotyczy to tegorocznej wypłaty. W tym roku nie zostanie

podniesiona płaca zasadnicza. Zawieszono
dopłaty do przewozów pracowniczych. Nie
będzie dopłat do chorobowego. Spółka nie
informuje, jak strajk wpłynął na opinię o JSW
w środowisku finansowym. Nie wiadomo, czy
odbił się on np. na proponowanym oprocentowaniu kredytów. Strategiczni kontrahenci
JSW w czasie strajku górników musieli kupować węgiel koksowy u innych dostawców.
Czy to spowoduje ograniczenie zawieranych
kontraktów w przyszłości? Tego także na razie
nie wiadomo.
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