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a k t u a l n o ś c i
Jastrzębska Spółka Weglowa może nie zdążyć na giełdę

Był strajk, odwołano blokadę,
zaczęły się rozmowy
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej
18 kwietnia odbył się strajk dobowy. Chociaż była już wyznaczona
data rozpoczęcia blokady wysyłki
węgla, związki zawodowe zawiesiły
tę formę protestu. Strona społeczna i zarząd JSW SA skorzystały z zaproszenia do rozmów w ramach
Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego. Wojewoda Zygmunt
Łukaszczyk po raz kolejny podjął
się trudnego zadania - chce doprowadzić do kompromisu i zażegnać
groźbę strajków w JSW SA.

uczestniczyć w strajku i że wszystkie takie przypadki po konsultacji
z prawnikami zostaną skierowane
do prokuratury.
Tuż po świętach wielkanocnych miało dojść do blokady wysyłki węgla. Nieoczekiwanie dla
wszystkich pomocną dłoń w kierunku zwiazków zawodowych
wyciagnął wicepremier Waldemar
Pawlak. W czasie wizyty w Katowicach oświadczył, że JSW SA
nie powinna wchodzić na giełdę,
zanim nie zostaną uregulowane
wszystkie sprawy pracownicze.
Pawlak postanowił nie podpisywać
żadnych dokumentów potrzebnych

do wejścia na giełdę tak długo, jak
długo w JSW SA będzie groźba
kolejnych protestów.
– Potrzebne są rozmowy i porozumienie – oświadczył Pawlak.
Forum do negocjaji stała się Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. Choć wojewoda Łukszczyk
nie jest oficjalnym mediatorem,
faktycznie to on namawia strony
konfliktu do kompromisu.
Wiele wskazuje na to, że
związki zawodowe mogą skutecznie opóźnić, a nawet zablokować
wejscie JSW SA na giełdę. Gdyby
tak sie stało, oznaczałoby to, że
górnicy nie dostaną średnio po

kilkadziesiat tysięcy złotych w formie darmowych akcji.
Realny stałby sie znów pomysł
włączenia JSW SA do wielkiej
grupy węglowej. Zależy na tym
liderom górniczej Solidarności
regionu śląsko-dabrowskiego. Taki
rozwój wypadków oznaczałby, że
lider Solidarności w JSW SA Sławomir Kozłowski jest faktycznym
przywódcą całej załogi. Ma tak silną pozycję, że potafi doprowadzić
nawet do tego, że załoga poprze go
w sytuacji, gdy może to skończyć
się wchłonięciem JSW SA przez
inne firmy górnicze.
st
Nowy górnik

Strajk dobowy był konsekwencją wyniku referendum,

przeprowadzonego w JSW
w dniach 7 i 8 kwietnia. W referendum tym 95 proc. głosujących górników opowiedziało
się za strajkiem i przeciw prywatyzacji spółki. Walka toczy
sie o 10 procent podwyżki dla
wszystkich i zablokowanie debiutu giełdowego.
Związki w JSW podkreślają,
że strajk był legalny i pracodawca
nie będzie mógł wyciągnąć wobec jego uczestników żadnych
konsekwencji.
Związkowcy informowali, że
docierają do nich informacje o zastraszaniu pracowników chcących

Strajk dobowy był konsekwencją wyniku referendum, przeprowadzonego w JSW w dniach 7 i 8
kwietnia.
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W referendum tym 95 proc. głosujących górników opowiedziało się za strajkiem i przeciw prywatyzacji
spółki.

