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Liderzy związkowi o sytuacji w górnictwie

Rachuby na przezwyciężenie
kryzysu
Początek maja przyniósł dwa zdarzenia
ważne nie tylko dla pogrążonej w kryzysie
Kompanii Węglowej, lecz także dla krajowego górnictwa. W katowickim tzw. szczycie
węglowym z przedstawicielami środowiska
górniczego spotkali się najwyżsi rangą reprezentanci rządu z premierem Donaldem
Tuskiem na czele, a jednocześnie po wielu
miesiącach personalnej prowizorki ustanowiony został nowy zarząd największej krajowej firmy wydobywczej. O ocenę obu tych
faktów i związane z nimi rachuby zapytaliśmy
liderów górniczych central zawodowych. Oto,
co nam powiedzieli.

C zekamy na konkrety
S ławomir Ł uka siewicz , przewodni czący Związku Zawodowego Pracowników
Zakładów Przeróbki
Mechanicznej Węgla
PRZERÓBKA: Zdarzenia
z początku maja traktuję
jak na razie w kategoriach
obietnic, a nie konkretów, choć chciałbym
wierzyć, że spotkanie z premierem i jego ekipą
nie było jedynie zgrabnym zabiegiem przedwyborczym. Obawy pozostały i o tym, czy
pójdzie ku lepszemu, przekonamy się po wyborach. Nowy prezes Kompanii Węglowej

Mirosław Taras przekonuje, że pierwszym
wyzwaniem zarządu jest odzyskanie płynności
finansowej firmy, czemu na początek miałaby
służyć sprzedaż zalegającego na zwałach węgla. Miejmy nadzieję, że uda się go sprzedać,
a nie rozdać za byle jaki pieniądz. Szef firmy
otwarcie sygnalizuje też niepewny los kopalń
z najgorszymi wynikami. Chciałbym wierzyć,
że nie został wynajęty przez właściciela tylko
do likwidacji tych zakładów.

O dpowiedzialność
odpowiednia do wpływu
na decyzje
Dariusz Potyrała,
przewodniczący Rady
Krajowej Związku Zawodowego Górników
w Polsce: O tym, czy
spotkanie z przedstawicielami rządu oraz powołanie nowego zarządu Kompanii Węglowej
przyniesie pozytywny przełom w położeniu
tej firmy oraz całej branży, będzie można mówić dopiero wtedy, kiedy w ślad za deklaracjami pójdą konkretne czyny. Chcę wierzyć,
że ów rządowy desant nie był jedynie przedwyborczym show. Ten węglowy mityng był
pożyteczny w tym sensie, że premier mógł
poznać związkowe spojrzenie na problemy
sektora, a także nasze propozycje rozwiązań

tych szczególnie istotnych problemów. Z jego
strony padło dla odmiany wiele deklaracji:
uporządkowania rynku węgla, powściągnięcia nadmiernego fiskalizmu wobec branży
z poszukiwaniem form finansowego oddechu dla spółki oraz lepszej jakości nadzoru
właścicielskiego. Ale – powiadam – liczyły
się będą nie deklaracje, lecz czyny. Podobnie
podchodzę do nowo ustanowionego zarządu
Kompanii Węglowej. Prezes Mirosław Taras
zaprasza związkowych partnerów do dialogu,
współpracy i współodpowiedzialności za losy
firmy. Gotowi jesteśmy wziąć taką współodpowiedzialność proporcjonalnie do stopnia
współuczestnictwa w podejmowaniu najważniejszych decyzji.

H armonijniej
wykorzystujmy bogactwo
Krzysztof Stefanek, wiceprzewodniczący Porozumienia
Związków Z awodo wych Kadra: Spotkanie
z początku maja z pierwszymi postaciami Rady
Ministrów traktuję jako
dobre zdarzenie. Dobre,
ponieważ jest sygnałem zainteresowania rządu górnictwem. Podobnie, po długim okresie
swoistego bezkrólewia, traktuję fakt, że zarząd
Kompanii Węglowej pracuje już w pełnym

składzie. Chcę ufać, że pod kierownictwem
Mirosława Tarasa, człowieka uchodzącego
za doskonałego fachowca, nowa ekipa podejmie szybkie i skuteczne działania, które
wydźwigną Kompanię Węglową z jej dramatycznego położenia. Życzę, żeby jej się to udało. Jakkolwiek przebąkuje się o konieczności
„uśpienia” dwóch, trzech kopalń Kompanii
Węglowej, chcę wierzyć, że zarząd spółki
znajdzie rozwiązania, które nie doprowadzą
do zwalniania pracowników. Chcę też wierzyć
w zapewnienia przedstawicieli rządu i menedżerów firmy, że załoga może być pewna
wypłaty wynagrodzeń. Nie liczę, oczywiście,
na wydobycie górnictwa z ekonomicznych
kłopotów poprzez jakieś państwowe dotacje, które mogłyby odwrócić obecny fatalny
bieg rzeczy. Skoro jednak premier Donald
Tusk zapewnia o prymacie naszego węgla
w wytwarzaniu taniej energii, traktowanej
jako podstawa rozwoju polskiej gospodarki,
to spodziewam się, że przyczyni się do bardziej harmonijnego wykorzystywania tego
bogactwa. Dziś jest bowiem tak, że jednostki
opalane węglem brunatnym pracują na pełni
swoich zdolności, natomiast bloki na węgiel
kamienny idą na mniej więcej 60 procent
możliwości. Tymczasem gigantyczne zwały
węgla kamiennego są bliskie samozapłonu.
Ta dysproporcja wymaga szybkich działań
rządu.
Rozmawiał: JERZY CHROMIK

Rynek węgla koksowego i wyniki JSW nadal pod presją

Rok wyzwań i rozstrzygnięć
Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w okresie od stycznia do marca 2014 roku
osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1663,7 mln zł. Warunki geologiczne i rynkowe negatywnie przełożyły się na wolumen
sprzedaży i wynik finansowy w segmencie
węglowym. Zmianę cen węgla koksowego
udało się w JSW ograniczyć do 1 USD za tonę,
podczas gdy tzw. cena benchmarkowa spadła
w tym okresie o 9 USD.

Spadek ceny węgla do celów energetycznych był w JSW zgodny z rynkowymi tendencjami. Węgiel ten w portach ARA w pierwszym
kwartale tego roku staniał o 5 USD za tonę,

czyli o 6 proc. w relacji do ostatniego kwartału
ubiegłego roku. W JSW cena tego rodzaju
węgla spadła w tym samym okresie również
o 5 USD za tonę, co stanowiło spadek na poziomie 5,3 proc. w stosunku do czwartego
kwartału 2013 roku. Nieco lepsza była sytuacja
w segmencie koksowym. Spadek sprzedaży był
mniejszy, a cena pozostała niemal bez zmian
wobec poziomu odnotowanego w czwartym
kwartale 2013 roku.
W pierwszym kwartale 2014 roku EBITDA
wyniosła 210,3 mln zł. To o około 38 proc. mniej
niż w czwartym kwartale 2013 roku, na czym
zaważyły głównie niższe niż w ubiegłym roku
wolumeny produkcji i sprzedaży oraz ceny

sprzedaży węgla energetycznego i koksowego. Strata netto wyniosła 88,5 miliona złotych.
– Chcemy, aby w tym roku produkcja węgla koksowego przekroczyła 10 milionów ton.
Nie mamy wątpliwości, że ten rok dla całej
branży górniczej będzie okresem wyzwań, ale
i rozstrzygnięć, dlatego konsekwentnie rozbudowujemy bazę zasobową i dążymy do zwiększenia efektywności, aby móc jak najszybciej
i w jak największym stopniu skorzystać, gdy
nadejdzie lepsza koniunktura – mówi Jarosław
Zagórowski, prezes JSW. – Dzięki rozpoczętemu procesowi akwizycji kopalni Knurów-Szczygłowice uzyskamy dostęp do wysokiej
jakości węgla koksowego. Zwiększymy w ten

sposób potencjalną bazę zasobową JSW o około 65 proc., a zdolności wydobywcze o około
30 proc. – docelowo do wielkości 18,5 mln
ton rocznie.
Produkcja węgla w Grupie w pierwszym
kwartale 2014 roku wyniosła 3177,7 tys. ton
i była o 9 proc. niższa niż w poprzednim kwartale, co wynikało ze specyfiki zalegania złoża. W całym 2014 roku JSW planuje jednak
osiągnąć wydobycie na poziomie wyższym niż
w 2013 roku, czyli powyżej 13,6 miliona ton.
W segmencie koksowym produkcja w pierwszym kwartale 2014 roku wyniosła 1015,6 tys.
ton koksu i była o 1,6 proc. wyższa niż w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku.
l

2500 podań do spółki JSW Szkolenie i Górnictwo

Do pracy od 15 maja
Aplikację do pracy w spółce JSW Szkolenie i
Górnictwo (Grupa JSW) złożyło już 2500 osób, w
tym 109 absolwentów szkół górniczych. Pierwszych 110 osób rozpocznie pracę w kopalniach
JSW już 15 maja, kolejne 53 osoby rozpoczną
pracę 20 maja. Utworzona spółka JSW Szkolenie i Górnictwo daje możliwość elastycznego

zatrudniania wysoko kwalifikowanych specjalistów trafiających na rynek pracy z likwidowanych lub restrukturyzowanych kopalń.

Spółka uporządkuje i zwiększy także
efektywność organizacji poprzez skupienie
działalności związanej z dostarczaniem usług

okołogórniczych w jednym podmiocie. Zasady
zatrudniania i wynagradzania w nowej spółce
są niemal identyczne jak w JSW, z tą różnicą,
że faktycznie nowo zatrudnieni nie otrzymają
przywilejów w postaci czternastki, jubileuszu
i deputatu węglowego. Po dwóch latach pracownik nabywa prawo do barbórki, natomiast

od początku otrzymuje posiłek regeneracyjny.
Co ważne, z nowymi pracownikami zawierana
jest umowa o pracę, a stawka dzienna jest taka
sama jak w JSW. Z wyliczeń wynika, że po roku
zatrudniony w SiG górnik pracujący w przodku lub w ścianie zarobi ok. 6300 zł brutto.
l

