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KRZYSZTOF LISEWSKI

astrzębia-Zdroju
kopalń przed katastrofą. Potem ktoś kupi kopalnie, ogłosi przyjęcia do pracy, zatrudni nie
więcej niż około 11 tys. osób i będzie świetnie funkcjonował. Między innymi do takiego
scenariusza doprowadzą działania Jedności.
XXWszystko to wina Jedności?

– Nawet nie całej Jedności. To wina jej lidera, człowieka, który nie jest pracownikiem
JSW, żyje z dobrej emerytury i stać go na to, aby
nie liczyć się z tym, czy firma przetrwa czy nie.
Moim zdaniem to bardzo inteligentny człowiek
bez jakichkolwiek ograniczeń w dążeniu do celu.
Chciałbym mieć takiego nieoficjalnego wspólnika na przykład w którejś z firm konkurujących
z JSW. Rozwaliłby ją od wewnątrz, a ja mógłbym
ją za bezcen kupić.
Ale jest jeden szczegół. Chyba jego
związkowi towarzysze zaczynają analizować sytuację i widzą, że prowadzi on załogę
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zgodnić z bankami umowę restrukturyzacyjną
lat i setki milionów złotych wydatków, żeby
wyjść na zero za kilka lat. Banki chcą, żeby
oddać Krupińskiego do SRK?
– Tak można to określić. Rozmowy z bankami są poufne. Nikt nam nie zdradza ich
treści, ale sens oczekiwań jest taki.
XXDlaczego nikt oficjalnie nie powie, że Krupiński powinien iść do SRK?
– Ja też tego nie powiem. Wszyscy mamy
taki sam powód.
XXJaki?

– Taki sam, jaki mają minister Krzysztof
Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Wszyscy liczymy, że jakoś to będzie,
że uda się zorganizować pieniądze, może
poprawi się sytuacja na rynku węgla energetycznego. Sensowne rozwiązanie problemu
Krupińskiego wymaga pieniędzy i czasu. Nie
mamy ani czasu, ani pieniędzy. Według informacji rządowych Krupiński przyniesie w tym
roku ok. 200 mln złotych strat i ma problem,
aby w przyszłości osiągnąć rentowność. Komisja Europejska, która będzie decydować,

czy program naprawczy górnictwa jest realny,
będzie domagała się jasnych wyliczeń, z których ma wynikać, że kopalnia Krupiński będzie
rentowna.
Sytuacja wygląda tak – kilkaset milionów
strat do tej pory, w tym roku 200 mln złotych
strat i w perspektywie kilku lat inwestycje
za 320 mln złotych. Biznesplan JSW zakłada, że do 2025 roku 80 proc. produkcji Spółki
będzie stanowił węgiel koksowy, osiągający
na rynku wyższe ceny od energetycznego, przy
takich samych kosztach produkcji. Obecnie węgiel koksowy to ok. 66,5 proc. produkcji JSW,
a energetyczny ok. 33,5 proc. Mówi się nam,
że z Krupińskim ciężko będzie osiągnąć zakładane cele. Nie wiem, czy to twarde fakty, czy
zwykła przepychanka. Czekam na konkretne
informacje. Na razie rozmawiamy o plotkach.
XXCo będzie za kilka tygodni?

– Proponuję zapytać wróżkę, ona wie.
My i tak pogrywamy z bankami w kulki
od półtora roku. Mogą w końcu zdenerwować
się i wtedy szybko zamkniemy nasz interes.
Zostaną niezbędne służby do zabezpieczenia

na pole minowe. Sygnałem jest na przykład
to, że organizacja związkowa Jedności z ruchu
Borynia wycofała się ze sporu zbiorowego,
w którym domagała się więcej pieniędzy dla
załogi. Taki spór to katastrofa dla firmy. Mało
tego, z organizacji boryńskiej Jedności wpłynął
do prokuratury wniosek przeciwko przewodniczącemu Jedności w JSW. W odwecie lider
zarzuca boryńskiemu działaczowi defraudację związkowych pieniędzy. Chciałbym, żeby
w końcu ktoś zajął się tymi sprawami w sposób
rzetelny. Trzeba wyjaśnić rolę działaczy Jedności na przykład w tym, że w sierpniu możemy
dostać wypłatę w ratach.
XXTo naprawdę będzie ich wina?

– To nie będzie tylko ich wina. Jednak
swoimi działaniami wspierają wszystkie siły,
które występują przeciwko JSW.
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