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A K T U A L N O Ś C I
List związkowców z Krupińskiego
do premier Beaty Szydło

Bez akceptacji dla decyzji
w sprawie krupińskiego
Zarząd JSW SA podjął decyzję o przekazaniu KWK Krupiński
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Związkowcy, którzy nie
zgadzają się z tą decyzją, napisali list do premier Beaty Szydło. Publikujemy treść tego listu.

W związku z zaistniałym spotkaniem przedstawicieli Zarządu spółki JSW SA m.in. w osobie prezesa J. Pawlinowa
z załogą KWK Krupiński w dniu 9.08.2016 r., na którym została przekazana treść uchwały Zarządu JSW SA dotycząca
przekazania kopalni Krupiński do SRK do dnia 31.01.2017 r.
Jako organizacje związkowe w dalszym ciągu podtrzymujemy stanowisko braku akceptacji działań obecnego Zarządu
dotyczących KWK Krupiński. Przypominamy, że zgodnie
z zapewnieniami PiS powodem likwidacji kopalni jest wyczerpanie złoża lub bardzo trudne warunki górniczo-geologiczne, które zagrażają pracującej załodze. Żadna z tych
przesłanek nie została spełniona. Rząd PiS gwarantował nam
wprowadzanie takich rozwiązań (program dla górnictwa),
które pozwolą kopalniom przetrwać trudny okres zapaści
na rynkach węgla. Chcemy przypomnieć, że niewłaściwe
decyzje poprzedniego Zarządu i nietrafione inwestycje
w partię Zgoń doprowadziły do dzisiejszej sytuacji kopalni.
Strona społeczna wielokrotnie przypominała, że kopalnia
została wybudowana w celu wydobycia węgla koksowego,
lecz poszczególne ekipy rządzące ciągle nie miały pieniędzy
na docelowe inwestycje.
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

Nie dość, że Zarząd podjął bez konsultacji ze stroną
społeczną decyzję o przekazaniu KWK Krupiński do SRK,
to z naszych informacji i przekazu słownego pana prezesa
J. Pawlinowa chce się dopuścić poważnych niegospodarności na mieniu JSW SA, co nie jest nowym działaniem
dla tej firmy.
Planuje:
– zakończenie biegu ściany B15 w pokładzie 348 przed
wyczerpaniem technicznym określanym w harmonogramie
na kwiecień 2017 r.,
– zakończenie biegu ściany N10 w pokładzie 330/2 przed
wyczerpaniem technicznym określanym w harmonogramie
na styczeń 2017 r.,
– przerwanie prac związanych z uruchomieniem we wrześniu ściany Z-3 w pokładzie 327/3 i planowanym zakończeniem
eksploatacji na sierpień 2017 r. Warto nadmienić, że sprzęt już
został tam zainstalowany, a JSW wydała do tej pory na tę inwestycję 5 mln złotych,
– ukończenie rozcinki ściany N17/328/1 (pozostało
ok. 100 m wyrobiska) i rozpoczęcie eksploatacji od grudnia
2016 r. z planowanym zakończeniem w styczniu 2018 r.
– zakończenie robót przygotowawczych do ściany N3
w pokładzie 330/1, która jest na etapie 80 proc. realizacji.
Nadmienić warto, że rozcinka realizowana jest przez firmę
obcą, z którą podpisano kontrakt. Przewidywany czas rozruchu
ściany to maj 2017 r., a zakończenie – luty 2018 r.

Niewyeksploatowanie tych ścian jest jawną niegospodarnością i naszym zdaniem podlega zgłoszeniu do organów
ścigania. Oczywiście przyjmując, że w sierpniu inne prace
przygotowawcze zostały wstrzymane, czas rozpoczęcia
eksploatacji nowych ścian (czyli zysków na poziomie 360
mln złotych) można przyśpieszyć. Kopalnia ma przygotowaną infrastrukturę techniczną (wydano już pieniądze
w ramach inwestycji) do rozcinki kolejnych dwóch ścian,
każda z nich potrafi wygenerować zysk w kwocie 120 mln zł.
Nasuwa się pytanie, dlaczego Zarząd nie jest zainteresowany
odnotowaniem zysków w roku 2017 r. z KWK Krupiński
oraz racjonalnym wykorzystaniem pozostałego niezaangażowanego w produkcję sprzętu górniczego w pozostałych
kopalniach JSW (niemożliwe jest racjonalne przekazanie
sprzętu kopalni wartego miliony złotych do innych kopalń
JSW do stycznia 2017 r.). Czyżby ktoś był zainteresowany
przejęciem kopalni z pełnym wyposażeniem, która zdaniem
Zarządu nie rokuje rentowności w przyszłości? W historii
polskiego górnictwa przeżyliśmy już taki rabunkowy rodzaj
likwidacji kopalń m.in. w KWK Marcinek i dzisiaj eksperci
górniczy uważają tę decyzję za chybioną.
Jako poważne organizacje związkowe prosimy o rozsądek
w działaniach związanych z KWK Krupiński.
``Pod listem podpisali się liderzy kopalnianej Kadry, Solidarności
i Kadry-Solidarności' 80.

