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Komunikat Sztabu Protestacyjno-Strajkowego
Kompanii Węglowej SA
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Związkowcy
czekają

„Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii
Węglowej SA kolejny dzień oczekuje w siedzibie Centrali KW SA w Katowicach na przybycie
upełnomocnionego przedstawiciela Premiera
Rządu RP w kwestii rozwiązania katastrofalnej sytuacji spółki.

Pomimo ustnych deklaracji o zaproszeniu
na spotkanie celem podjęcia rozmów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do chwili obecnej
nie mamy żadnej pisemnej informacji potwierdzającej ten stan rzeczy. Po przeprowadzonych

w dniu wczorajszym masówkach zauważamy
znaczną radykalizację postaw pracowników
i rosnącą lawinę żądań eskalacji działań przez
związki zawodowe. Przeciąganie w czasie podjęcia rozmów nie służy żadnej ze stron.
Dlatego oczekujemy, że Pani Premier Ewa
Kopacz osobiście przybędzie do siedziby Centrali Kompanii Węglowej SA na spotkanie
rozpoczynające dialog, którego celem będzie
wypracowanie rozwiązań umożliwiających
dalsze funkcjonowanie naszej firmy.”
Katowice, 15 listopada

Maksymilian Jasiński, nadsztygar wentylacji
ds. klimatyzacji w kopalni Pniówek, został
zwycięzcą 5. edycji Konkursu z zakresu znajomości zasad i przepisów BHP o Puchar Prezesa
JSW SA. Finał konkursu odbył się 7 listopada
w siedzibie Spółki.

Maksymilian Jasiński zdobył 41 punktów.
O jeden punkt wyprzedził Marcina Rączkę

z Ruchu Zofiówka i o 6 punktów Jarosława
Gąskę z kopalni Krupiński. W klasyfikacji
drużynowej pierwsze miejsce zajęła kopalnia Pniówek.
– W górnictwie bezpieczeństwo nie może
być tylko sloganem. Mam nadzieję, że dzięki
takim konkursom wiedza teoretyczna znajdzie
odzwierciedlenie w praktyce – powiedział
Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA.
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Katowicki Holding Węglowy

Tylko dialog daje efekty

– Wszyscy wiemy, że złotówka za kopalnię to symboliczna cena. Przed transakcją
przeprowadzono dwie niezależne wyceny.
W obu rzeczoznawcy wycenili wartość kopalni na zero złotych – powiedział Zygmunt
Łukaszczyk. Prezes Holdingu podziękował
wszystkim, którzy byli zaangażowani w trudny proces przejmowania Kazimierza-Juliusza. Operacja odbyła się przed terminem.
Wszystko po to, aby spokojnie przygotować się do wypłaty zaległych świadczeń dla
załogi i rozwiązania problemu mieszkań
zakładowych.
Uwłaszczenie najemców lokali zakładowych będzie trudnym procesem, ponieważ
mieszkania muszą zostać wydzielone z księgi
wieczystej, do której kilka lat temu wpisano
je razem z innymi nieruchomościami kopalni.

– W najlepszym razie zajmie to kilka miesięcy. W sytuacjach bardziej skomplikowanych
do dwóch lat – powiedział prezes SRK Marek Tokarz. Kilka budynków stoi na cudzych
działkach. Działki które trzeba będzie wykupić
od prawowitych właścicieli.
Zygmunt Łukaszczyk poinformował,
że zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez były zarząd spółki Kazimierz-Juliusz, ponieważ wiele działań
odbiegało od przyjętych standardów. Prezes
nie powiedział nic poza tym dyplomatycznym zdaniem, gdyż sprawa jest zbyt świeża.
Kolejne doniesienie do prokuratury dotyczy
ujawnienia 1,8 tys. danych adresowych lokatorów mieszkań komornikowi z Torunia, który
domaga się od lokatorów czynszu. Prezes Łukaszczyk jest przekonany, że to niemożliwe,
aby komornik w ciągu kilkudziesięciu godzin
ustalił tyle adresów. Ktoś musiał mu przekazać bazę danych. – Nieładnie to pachnie. Nie
będziemy tolerować tego typu zachowań –
powiedział prezes KHW.
Pytany o propozycję zawieszenia niektórych świadczeń dla górników KHW, prezes
Łukaszczyk odpowiedział, że nie chce komentować rozmów ze związkami zawodowymi,
ponieważ obie strony zobowiązały się do nieinformowania mediów. – Liczę na zawarcie
kompromisu, który pozwoli KHW uzdrowić
i postawić na tory. Sytuacja KHW jest bardzo

trudna, ale nie beznadziejna – powiedział
prezes.
– Przedstawiłem stronie społecznej
pewne uwarunkowania do dialogu. Masówki
w kopalniach nie powinny przysłonić najważniejszego celu. Jest nim dochodzenie
do porozumienia drogą dialogu – podkreślił
prezes Łukaszczyk. Jego zdaniem propozycja złożona stronie społecznej była bardzo

uczciwa i na pewno z wachlarza zaproponowanych rozwiązań uda się wybrać elementy, dzięki którym Holding złapie oddech
finansowy.
– Gdyby nie tragedia w kopalni Mysłowice-Wesoła, zakończylibyśmy rok na pewno stratą, ale taką, która byłaby uzasadniona
sytuacją rynkową – powiedział prezes KHW.
ST
NOWY GÓRNIK

Kopalnia Kazimierz-Juliusz została sprzedana
Spółce Restrukturyzacji Kopalń za złotówkę
plus VAT. Poinformowali o tym na konferencji
prasowej Zygmunt Łukaszczyk, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego, i Marek
Tokarz, szef Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Prezes KHW przekonywał, że powinno dojść
do porozumienia ze związkami zawodowymi
w sprawie zawieszenia niektórych świadczeń
dla górników w KHW. – Uważam, że dialog
jest najlepszym sposobem ratowania firmy
– powiedział.

