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Zarząd JSW SA od lipca zarabia o 10 procent mniej. Od października zarobki kluczowych
dyrektorów będą mniejsze także o 10 procent. – To dobrowolne decyzje
– powiedział prezes Jarosław Zagórowski

NOWY GÓRNIK

Cięcie kosztów w Jastrzębiu
– Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o obniżeniu od 1 października
o 10 proc. wynagrodzeń wszystkim dyrektorom kopalni JSW, Zakładu Logistyki Materiałowej i dyrektorom biur zatrudnionym w Biurze Zarządu spółki. Decyzja została podjęta
z powodu konieczności ograniczania kosztów
osobowych – poinformował Jarosław Zagórowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej
SA, podczas konferencji prasowej 29 września
w siedzibie spółki. Wynagrodzenia zarządu
JSW SA są niższe o 10 procent od lipca.

Prezes Zagórowski poinformował dziennikarzy, że tegoroczny deputat węglowy emerytów i rencistów zostanie wypłacony jeszcze
w październiku. Natomiast zarząd JSW SA
rozważa odstąpienie od wypłacenia emerytom i rencistom deputatu węglowego w 2015
roku. JSW razem z innymi spółkami węglowymi zwróciła się do rządu RP z propozycją przejęcia przez ZUS zobowiązań wobec
emerytów i rencistów górniczych do bezpłatnego węgla, podobnie jak ma to miejsce w przypadku emerytowanych kolejarzy
i pracowników likwidowanych kopalń. Odstąpienie od wypłaty ekwiwalentu za deputat
pozwoliłoby spółce zaoszczędzić w 2015 roku
ponad 64 mln złotych. Zarząd JSW uważa też
za niezbędne wdrożenie w szybkim tempie
programu dostosowawczego dla kopalni Krupiński w Suszcu, który zapobiegnie dalszemu
pogarszaniu się sytuacji ekonomicznej tego
zakładu. Zarząd zwrócił się do związków
działających w kopalni o wyrażenie zgody na zmianę systemu czasu pracy. Miałaby ona polegać na wprowadzeniu w niej

Prezes Jarosław Zagórowski poinformował dziennikarzy, że tegoroczny deputat węglowy emerytów i rencistów zostanie wypłacony jeszcze w październiku
sześciodniowego tygodnia pracy, oczywiście
przy zachowaniu pięciodniowego tygodnia
pracy dla załogi – z poszanowaniem zasad
Kodeksu pracy. Zmiany te są jednym z warunków niezbędnych do poprawy sytuacji

kopalni i zapewnienia jej rentowności w perspektywie najbliższych lat.
Pracownicy i związki zawodowe kopalni
Krupiński, dostrzegając wagę problemu, wyrazili wolę wprowadzenia zmian w systemie

Formalne zakończenie
konsultacji
w Kompanii Węglowej

KW stabilizuje swoje finanse

W Kompanii bez deputatu
od przyszłego roku
Zarząd Kompanii Węglowej SA informuje, iż
podjął uchwałę o likwidacji uprawnień emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób
do bezpłatnego węgla, poczynając od 1 stycznia 2015 roku. Tym samym wypowiedział porozumienia zawarte z organizacjami związków
zawodowych z 20 grudnia 2004 roku i z 6 lutego 2014 roku. Wypowiedzenia dokonano z zachowaniem trzymiesięcznego okresu, który
upływa 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nie ma zastosowania do osób,
których uprawnienie do bezpłatnego węgla
jest realizowane na podstawie przepisów
ustawy z 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach
2008‒2015 ze środków budżetu państwa.
Jednocześnie Kompania Węglowa SA
podkreśla, że wraz z pozostałymi spółkami wydobywczymi wystąpiła do rządu RP
z wnioskiem o przejęcie przez Skarb Państwa
finansowania tego świadczenia dla uprawnionych osób.

Podjęcie uchwały o zaprzestaniu wypłat
tzw. deputatów węglowych dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych podyktowane
było trudną sytuacją ekonomiczno-finansową
spółki, która nie jest w stanie dalej zaliczać
tego świadczenia w ciężar swoich kosztów,
oraz koniecznością stabilizacji kapitałów
własnych i tym samym likwidacją zagrożenia
upadłości przedsiębiorstwa.
– To była trudna, ale i niezbędna decyzja. Alternatywą była utrata kapitałów własnych i złożenie wniosku o upadłość. Zarząd
temu zapobiegł. Uzyskaliśmy stabilizację finansową firmy i utrzymaliśmy miejsca pracy
dla 47 tysięcy ludzi. Nie mieliśmy więc żadnych wątpliwości, podejmując tę uchwałę.
Teraz musimy zabiegać o długoterminowe
źródła finansowania, które pozwolą nam
na wdrożenie programu restrukturyzacji
zapewniającego firmie poprawę efektywności i stabilną pozycję rynkową – powiedział Mirosław Taras, prezes KW SA. Zarząd Kompanii Węglowej SA podjął również

organizacji czasu pracy, jednak reprezentatywne organizacje związkowe działające w JSW
nie zaakceptowały uzgodnień dokonanych
pomiędzy dyrekcją kopalni a działającymi
w niej związkami. 
MAT. PRAS.

decyzję o przyznaniu od 1 stycznia 2015 roku
rekompensat finansowych dla wdów i dzieci
po tragicznie zmarłych pracownikach Kompanii, które będą równoważne utraconemu
świadczeniu.

D eputaty węglowe KW SA
– podstawowe dane :
Uprawnieni – aktualni emeryci, renciści
oraz inni, w tym m.in. uprawnieni z tytułu
renty rodzinnej po zmarłym górniku.
Liczba uprawnionych – ok. 160 tysięcy.
Roczny koszt realizacji świadczenia –
ok. 260 mln złotych.
Zawiązane rezerwy na realizację świadczeń – 2 mld 891 mln złotych.
Wielkość deputatu – 3 lub 2,5 tonę węgla
(po redukcji w wyniku porozumienia z 6 lutego 2014 roku – 2 lub 1,5 tony).
Wartość deputatu – 597,54 zł/tona
(wg wskaźnika Ministerstwa Gospodarki
za 2014 roku).
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Zarząd Kompanii Węglowej SA informuje,
że wystosował do działających w spółce organizacji związkowych zaproszenie do rozmów konsultacyjnych w dniu 19 września
2014 roku dotyczących „Programu naprawczego KW SA na lata 2014-2020”. W odpowiedzi uzyskał oświadczenie działającego
w imieniu organizacji związkowych Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego o odrzuceniu zaproszenia oraz podtrzymujące stanowisko Sztabu uznające
konsultacje za zerwane.

W zaistniałej sytuacji zarząd przyjmuje, że
z formalnego punktu widzenia proces konsultacji ze stroną związkową został zakończony.
– Kierując się odpowiedzialnością za losy
całej spółki, poszczególnych kopalń oraz
wszystkich pracowników Kompanii, zarząd
w najbliższych dniach będzie podejmował
niezbędne działania i decyzje wdrażające
poszczególne elementy planu naprawczego,
którego celem jest przywrócenie płynności
finansowej spółki, ochrona miejsc pracy i niedopuszczenie do likwidacji oddziałów wydobywczych oraz trwały wzrost efektywności
ekonomicznej – powiedział Mirosław Taras,
prezes zarządu KW SA.
MAT. PRAS.

