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A K T U A L N O Ś C I

Pracownicy JSW dostaną we wrześniu po 4300 złotych netto jednorazowej nagrody.
Wartość posiłku regeneracyjnego (tak zwanego flapsa) od 1 lipca wzrosła z 14 do 19 złotych.
Zasady mierzenia i obliczania temperatury na stanowiskach pracy pod ziemią pozostają
bez zmian. To efekt porozumienia z 28 czerwca między zarządem a reprezentatywnymi
organizacjami związkowymi. Rozmowy na ten temat trwały kilka tygodni

Złotówka dla pracownika,
złotówka dla banku
Jastrzębska Spółka Węglowa wypłaci każdemu pracownikowi 4300 zł netto. Na ten
cel firma przeznaczy około 130 mln złotych.
Tyle samo pieniędzy Spółka musi wpłacić obligatariuszom. Skorzystają oni także na tym,
że górnicy mają podwyższoną wartość posiłków regeneracyjnych. Kwota wydana w skali
JSW na dodatkowe pięć złotych dla każdego uprawnionego pracownika za dniówkę
musi zostać także wpłacona na konta banków
zgodnie z umową zawartą z bankami, które
zgodziły się rozłożyć zobowiązania Spółki
do 2025 roku.

– W porozumieniu z ubiegłego roku między JSW a obligatariuszami jest zawarty zapis,
że kwota analogiczna do tej, którą wypłacamy
dla pracowników, będzie wypłacona obligatariuszom. Będzie to kolejna przedpłata ponad
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te, które już w tym roku zrobiliśmy. Dotyczy
to także tak zwanych flapsów – powiedział Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa JSW SA.
W sierpniu 2016 roku została podpisana
umowa między zarządem Jastrzębskiej Spółki
Węglowej a obligatariuszami: PKO BP SA,
BGK, PZU SA, PZU na Życie SA. Ustalono
w niej warunki działalności Grupy Kapitałowej
JSW oraz zasady spłaty obligacji na kwotę
1,3 mld złotych wyemitowanych w 2014 roku
na zakup kopalni Knurów-Szczygłowice.
Okres spłaty wydłużono do 2025 roku. Został ustalony plan działań restrukturyzacyjnych w JSW, dzięki którym Spółka będzie
mogła spłacić zobowiązania i osiągnąć trwałą
rentowność.
W czerwcu tego roku JSW przed ustalonym terminem wykupiła obligacje o wartości 26,7 mln dolarów i 150,4 mln złotych.

Po tej operacji do wykupienia pozostały
obligacje na kwotę 701 mln złotych oraz
125 mln dolarów.
Ponieważ JSW przedterminowo wykupiła część obligacji, obligatariusze zgodzili
się na zmianę niektórych warunków, między
innymi zrezygnowali ze zobowiązania JSW
do pozyskania dodatkowego finansowania
poprzez przeprowadzenie emisji akcji.
Jednak zasada, że banki muszą dostać
tyle samo pieniędzy, ile dodatkowo dostają
pracownicy, pozostała bez zmian. I tak będzie
do 2025 roku albo do wykupienia wszystkich
obligacji i spłaty należności wobec instytucji
finansowych.
Prezes Daniel Ozon poinformował, że
nie będą zmienione zasady pracy w rejonach
zagrożonych wysoką temperaturą.
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