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Stanowisko ZZ „KADRA” Pracowników JSW S.A.
w sprawie tez zawartych w Nowym Górniku

Jedna firma górnicza?
Nic nie wiemy
Na łamach Nowego Górnika nr 5/2011 ukazał się artykuł autorstwa przewodniczącego
Federacji Związków Zawodowych Górników
JSW S.A. Pawła Kołodzieja pt. „Znów chcą
nam odebrać spółkę”. Tezy zawarte w artykule bezpodstawnie sugerują, iż Związek Zawodowy „Kadra” był pomysłodawcą
i dąży do realizacji koncepcji konsolidacji przemysłu węglowego w jedną grupę
kapitałową.

Dziwi fakt, że działający na co dzień
w zakładach JSW S.A. przewodniczący,
tak bardzo mija się z prawdą. Sensacyjne
denuncjacje kol. Kołodzieja mają się nijak
do rzeczywistości. Wykazując odrobinę
prawdziwego zainteresowania problemem,
kol. Kołodziej musiałby przypomnieć sobie ubiegłoroczną debatę, która odbyła się
w zarządzie JSW S.A. a on był jednym z jej
uczestników. Podczas tej debaty uczestnicy stwierdzili, że w JSW S.A. jest wiele innych, ważniejszych spraw do rozwiązania
niż wywołany, medialnie chwytliwy temat
konsolidacji. Trudno nie odnieść wrażenia,

że w ostatnim okresie kolega wybiórczo
podchodzi do spraw już raz omawianych,
a jego działania mają charakter destrukcyjny
w funkcjonowaniu Wspólnej Reprezentacji
Związków Zawodowych JSW S.A. Przypomnieć chcemy wszystkim zainteresowanym,
w tym również kol. Kołodziejowi, że w dniu
13.09.2010 r. prezes JSW S.A. zwrócił się
do związków zawodowych działających
w JSW S.A. z prośbą o wyrażenie opinii
na temat konsolidacji spółek węglowych,
której to koncepcja zawarta była w artykułach prasowych zamieszczonych w Gazecie Wyborczej i w Wirtualnym Nowym
Przemyśle. W odpowiedzi Sekcja Węgla
Kamiennego Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” przedstawiła swoje
stanowisko z dnia 06.10.2010 r. – zaprezentowane również przez przewodniczącego ZZ „KADRA” Pracowników JSW S.A.
Zdzisława Chętnickiego na łamach Nowego
Górnika nr 4/2010, w którym stwierdza co
następuje „...na obecną chwilę koncepcja
ta przekazywana w środkach masowego
przekazu znajduje się w początkowej fazie

projektu. Brak jest jasno sprecyzowanych
zasad funkcjonowania takiego podmiotu
na rynku, brak określenia jego kompetencji,
czy schematu organizacyjnego. W związku
z powyższym, z uwagi na posiadaną jedynie
bardzo ogólnikową wiedzę na ten temat, nie
możemy wyrazić swojej opinii w tej sprawie.
Opinia taka zostanie wydana niezwłocznie
w przypadku przedstawienia konkretnego
projektu”. Tyle i nic ponadto. Reszta jest czystą konfabulacją. Związek Zawodowy „KADRA” Pracowników JSW S.A. jak również
Sekcja Węgla Kamiennego Porozumienia
Związków Zawodowych „KADRA” do chwili
obecnej nie zmieniły swojego stanowiska
w powyższej kwestii, a próba wciągnięcia
nas w bezprzedmiotową dyskusję nikomu
i niczemu nie służy. Jeżeli przewodniczący
Kołodziej uważa, że stosując metody medialnych pomówień i półprawd pomogą mu
wypromować swoją organizację jako jedynego obrońcę załogi JSW S.A. to się grubo
myli. Załoga wie dokładnie, kto ich broni
na co dzień. Przypominamy koledze rok
2009, gdzie jako pierwszy wyraził zgodę na

wprowadzenie w JSW S.A. art. 231, który dał
zielone światło zarządowi spółki do działań,
których skutki odczuwamy do dzisiaj. Panie
przewodniczący, ma pan rację co do jednego, że załoga musi znać prawdę „w co gracie”.
Lecz to wy w tym temacie powinniście się
jasno określić i rozwiązać swoje organizacyjne problemy. My uważamy, że na chwilę
obecną mamy wiele innych, pilnych spraw
do załatwienia, które dotyczą bezpośrednio wszystkich, bez wyjątku pracowników
spółki. Powinniśmy skupić się na temacie
prywatyzacji, Układu Zbiorowego Pracy itp.
a nie odgrzewać „stare kotlety”. Teraz jest
czas na wspólne działanie a nie na wywoływanie sztucznych problemów, które nas mogą
poróżnić. Chyba, że komuś o to chodzi. Zbyt
dużo możemy wszyscy
na tym stracić. Miejmy
na względzie przede
wszystkim interes załogi
i na tym się skupmy.
Zdzisław Chętnicki

Paweł Kołodziej odpowiada Z dzisławowi C hętnickiemu

Nie odbierzecie nam JSW SA
Liderzy Solidarności, Kadry, Związku Zawodowego Górników w Polsce i Sierpnia’80
chcą, aby wszystkie spółki węglowe i Weglokoks wrzucić do jednego wora. W oficjalnym
apelu proszą posłów o pomoc w realizacji
tej koncepcji. Został powołany specjalny zespół do realizacji tego projektu. To oznacza
katastrofę dla JSW SA, bo nasze pieniądze
pójdą na wsparcie Katowickiego Holdingu
Węglowego i Kompanii Węglowej. Federacja
Związków Zawodowych Górników JSW SA
sprzeciwia się temu.

Federacja Związków Zawodowych Górników JSW SA i organizacje skupione w niej,
jako jedyne sprzeciwiły się planom skoku
na kasę naszej firmy. Pieniądze chce nam
zabrać Kadra, Solidarności, Związek Zawodowy Górników w Polsce i Sierpień’80. Od
kilku tygodni przedstawiciele tych związków prowadzą rozmowy o powołaniu jednej
wielkiej firmy węglowej. Górnicza Kadra
jest aktywnym uczestnikiem grupy nacisku,
która przekonuje ministerstwo gospodarki
o potrzebie zabrania nam samodzielności.
Liderzy Solidarności, Związku Zawodowego
Górników w Polsce, Kadry i Sierpnia ’80
chcą rozwijać swój pomysł i w następnym
etapie łączyć nas z firmami energetycznymi. Centrala związku, do którego należy
Zdzisław Chętnicki chce, aby najpierw JSW
SA połączyć z Kompanią Węglową i Katowickim Holdingiem Węglowym, a później
związać nas z elektrowniami. Przypominam koledze Chętnickiemu, że zatrudnia go

spółka, która wydobywa przede wszystkim
węgiel koksowy. Ta spółka kończy tworzenie grupy węglowo-koksowej i łączenie nas
z elektrowniami to żart.
Kilkakrotnie wzywałem Zdzisława
Chętnickiego i Sławomira Kozłowskiego,
lidera Solidarnosci w JSW SA, aby zajęli
jasne stanowisko na temat koncepcji ich
związkowych szefów. Twierdzili, że nie mają
żadnych informacji o tych koncepcjach.
Kolega Chętnicki raz jeszcze powtarza to,
co mówił wielokrotnie. Panowie, wystarczy jeden telefon, abyście dowiedzieli się
wszystkiego. Koncepcja wrzucenia nas do
jednego wora z KHW i KW jest oficjalną
koncepcją lansowaną przez wasze związki
– Kadrę i Solidarność. Zacytuję wam tylko
fragment apelu skierowanego przez wasze
związki do posłów: «Według tej wstępnej
koncepcji wypracowanej podczas prac specjalnego zespołu ds. usprawnienia „Polityki energetycznej Polski do 2030r” Skarb
Państwa mógłby zawiązać spółkę o nazwie
roboczej np. Polski Węgiel S.A . Do niej
Skarb Państwa wniósłby pakiet akcji spółek
sektora węgla kamiennego: KW, KHW, JSW,
Węglokoks».
Wasze związki nie tylko wystąpiły z tą
koncepcją w czasie spotkania z Joanną Strzelec-Łobodzińską, ale wystosowały apel do
posłów, aby ci poparli tę koncepcję. Wasze
związki powołały specjalny zespół, który ma
zabrać nam JSW SA po to, aby utrzymać
Kompanię Węglową, która wypłaca pensje
waszym szefom. Wasze związki apelują do

posłów, aby ci poparli koncepcję zabrania
nam JSW SA, a Zdzisław Chętnicki pisze,
że nic nie wie o takiej koncepcji! Kolega
Chętnicki mija się z prawdą! Kolega Chetnicki pozwala, aby jego szef związkowy
kupczył naszą firmą. W dodatku kolega
Chętnicki zmusza mnie, abym uwierzył, że
to kupczenie odbywa się bez jego wiedzy!
Do tego samego zmusza mnie Sławomir
Kozłowski, przewodniczący Solidarności
w naszej spółce, ale ten przynajmniej nie
wysyła pism, w których tylko imię i nazwisko autora są prawdziwe. Mam nadzieję, że
nie robi tego tylko z poczucia elementarnej
przyzwoitości.
Kolegom Chętnickiemu i Kozłowskiemu
chciałbym przypomnieć jeszcze jeden fragment z apelu do posłów, który ich związki
wystosowały 9 lutego: «W dalszej perspektywie, jak przewiduje związkowe opracowanie
projektu „Polski Węgiel” można dokonać
kapitałowego powiązania „Polskiego Węgla”
także z Polską Grupą Energetyczną i Grupą
Energetyczną „Tauron”»
Federacja Związków Zawodowych Górników JSW SA sprzeciwia się tej koncepcji.
Raz jeszcze wzywam kolegów, którzy powinni dbać o interes naszej spółki, aby jasno
określi, co sądzą o działaniach Solidarności,
Kadry, Sierpnia’80 i ZZG w Polsce, które
mają na celu zabranie nam naszej firmy.
JSW SA stoi przed wielkimi wyzwaniami,
a wasze związki chcą nas zlikwidować. Jak
wy dbacie o interes pracowników? Czy dla
was zmuszenie nas do finansowania innych

spółek jest najlepszym rozwiązaniem? Dla
mnie to sabotaż i sprzedawanie naszej firmy
w zamian za poklepanie po plecach przez
szefa z centrali związkowej. Jak chcecie być
klepani, wolna droga.
Na koniec jeszcze jedna uwaga. Zdzisław
Chętnicki pisze: „Przypominamy koledze rok
2009, gdzie jako pierwszy wyraził zgodę na
wprowadzenie w JSW S.A. art. 231, który dał
zielone światło zarządowi spółki do działań, których skutki odczuwamy do dzisiaj.”
Oświadczam, że to wierutna bzdura. W JSW
SA nie można było przeprowadzać jakichkolwiek zmian na podstawie art. 231. Zmiany
wynikały z tego, że w momencie powstania
JSW SA spółka stała się jedynym pracodawcą.
Wszystkie zmiany przeprowadzał zarząd.
Dostosowała się do nich Kadra i Solidarność.
Dostosowaliśmy się i my. Jeżeli teraz Zdzisław Chętnicki ma podstawy, aby uznać te
zmiany za niezgodne z prawem, niech poda
zarząd JSW SA do sądu. Natomiast niech
nie wmawia załodze, że broni jej interesów,
skoro jego związek chce wrzucić tę załogę
do jednego wora z Kompanią Węglową i Katowickim Holdingiem
Węglowym. Podkreślam
– to jest oficjalne stanowisko związku Zdzisława
Chętnickiego skierowane
do parlamentarzystów,
a nie koncepcja zawarta w jakimś artykule
prasowym.
Paweł Kołodziej

