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A K T U A L N O Ś C I

Trzy pytania do J arosława Z agórowskiego , prezesa JSW SA

Szansa dla Kompanii
i Knurowa-Szczygłowic
XXNowy Górnik: JSW SA chciałaby kupić
od Kompanii Węglowej kopalnię Knurów-Szczygłowice. Część liderów związkowych
twierdzi, że takie plany są wynikiem wojny,
jaką JSW prowadzi z Kompanią Węglową.
Protestują przeciwko sprzedaży kopalń,
bo to doprowadzi do rozbicia Kompanii.
Nie chcą oddawać JSW jednej z najlepszych
kopalń KW.
Jarosław Zagórowski: Nie rozumiem
sformułowania o jakiejś
wojnie między JSW SA
a Kompanią Węglową. Zarządy obu firm prowadzą
rozmowy na temat kopalni Knurów-Szczygłowice.
Rzeczywiście, jedną z koncepcji swego rodzaju wspólnych działań obu spółek górniczych
w sprawie KWK Knurów-Szczygłowice jest
kupno tej kopalni od Kompanii Węglowej. Słyszałem różne opinie strony społecznej na ten
temat i chcę zapewnić, że dla zarządu JSW

najistotniejsza jest opinia załogi. Do tej pory
nie słyszałem, by sprzeciwiali się temu pracownicy zatrudnieni w KWK Knurów-Szczygłowice, zresztą na razie mówimy o pewnej idei.
Ta idea powstała kilka lat temu, kiedy JSW nie
była jeszcze spółką giełdową. Mówiono wtedy,
że kopalnie, które mają złoża węgla koksowego,
powinny być skupione w spółce, która specjalizuje się w wydobyciu tego węgla. Specjaliści pracujący w JSW znają rynek zbytu, mają
bardzo dobre kontakty handlowe. Jastrzębska
spółka jest znanym na świecie producentem
węgla koksowego i koksu, mamy doświadczenie w udostępnianiu i eksploatacji złóż tego
węgla, natomiast Kompania Węglowa potrzebuje środków na złagodzenie skutków kryzysu
na rynku węgla energetycznego i na realizację
programu inwestycyjnego.
XXOd przynajmniej 8 lat KW nie jest w stanie tego zrobić…
– Nie będę analizował przeszłości. Dla
zarządu JSW istotna jest cena. Jesteśmy gotowi

Kompania Węglowa potrzebuje wsparcia
finansowego, żeby rozwijać
pozostałe kopalnie
Marek Uszko, wiceprezes Kompanii Węglowej ds. produkcji,
koordynator prac
zarządu spółki: Nie

wykluczam, że Kompania Węglowa sprzeda Jastrzębskiej Spółce
Węglowej kopalnię Knurów-Szczygłowice.
8 listopada przedstawiciele zarządów obu
firm podpisali list intencyjny w tej sprawie
zakładający wyłączność negocjacji dla JSW.
W dokumencie podpisanym przez zarządy
obu firm deklarujemy możliwość pogłębienia

współpracy w eksploatacji złóż i informujemy
o potencjalnym nabyciu przez JSW kopalni
Knurów-Szczygłowice. Jeżeli będą efekty dla
obu stron, to niewykluczone, że kopalnia zostanie sprzedana. Jastrzębska Spółka Węglowa
ma lepsze możliwości inwestycyjne, natomiast
Kompania Węglowa potrzebuje wsparcia finansowego, żeby rozwijać pozostałe kopalnie.
Sprzedaż kopalni to jeden ze sposobów uzyskania dodatkowych pieniędzy. Gdyby transakcja nie doszła do skutku, zarząd Kompanii
Węglowej przygotował inne rozwiązania.
Wypowiedź zanotowana w czasie
konferencji „Górnictwo 2013”

REKL A M A

Z okazji Dnia Górnika
gorąco życzę,
aby w trakcie wykonywania
codziennych obowiązków
towarzyszyło Wam zawsze
poczucie bezpieczeństwa
własnego życia i zdrowia.
Szczęść Boże!
Henryk Siedlaczek
poseł RP

uczciwie zapłacić za tę kopalnię, oczywiście
pod warunkiem że zarząd dostanie zgodę
rady nadzorczej na taką transakcję. Myślę,
że są spore szanse, aby rada nadzorcza i nasi
akcjonariusze (w tym Skarb Państwa, akcjonariusz większościowy) wyrazili zgodę – przemawia za tym na przykład zainteresowanie
naszych kontrahentów tą transakcją. Ich
zdaniem kupno KWK Knurów-Szczygłowice pozwoliłoby jastrzębskiej spółce zwiększyć
produkcję bardzo dobrego węgla koksowego,
a co za tym idzie – koksu, a to zagwarantowałoby dostawy naszym kontrahentom. Załoga
zyskałaby szansę nie tylko na przedłużenie
życia połączonych kopalń, ale także na lepsze płace. Oczywiście, nie byłby to proces
natychmiastowy, ale przykład kopalni Budryk
świadczy o tym, że wejście w skład naszej grupy wiąże się z systematycznym podnoszeniem
płac do poziomu nieodbiegającego od średniej
w kopalniach JSW. Żeby sfinansować tę transakcję, musielibyśmy pewnie zaciągnąć kredyt,
ponieważ nie możemy całkowicie pozbawić

się rezerwy finansowej. Wiem, że w KWK
Knurów-Szczygłowice jesteśmy postrzegani
jako bardzo bogata spółka, dlatego zarząd JSW
będzie szczerze rozmawiał z załogą kopalni
o możliwościach, szansach i planach inwestycyjnych. Raz jeszcze podkreślam – w relacjach
ze stroną społeczną dla mnie najistotniejsza
jest opinia załogi KWK Knurów-Szczygłowice.
XXKiedy JSW miała problemy z przejęciem kopalni Budryk, przedstawiciele załogi z Knurowa i Szczygłowic przekonywali zarząd JSW, że należałoby zastanowić się
nad rezygnacją z Budryka i przejąć Knurów i Szczygłowice. Czy teraz odżyją stare sentymenty?
– Zarządy JSW i KW rozmawiają o różnych wariantach biznesowych. Ta współpraca
ma być korzystna dla obu firm i ma być także
szansą na rozwój dla kopalni Knurów-Szczygłowice. O sentymentach nie dyskutujemy,
chociaż ja je bardzo szanuję.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Komentuje Sławomir Starzyński

Pieniądze
nie na przejedzenie
Kompania Węglowa i Jastrzębska Spółka
Węglowa mogą zrobić dobry interes. Każda
ze stron będzie mogła go ocenić w sposób
bardzo wymierny. Jest jeszcze w tym interesie
wartość mało wymierna, ale bardzo istotna.
Jeżeli dojdzie do transakcji między Kompanią
Węglową a JSW, najwięcej skorzysta na tym
kopalnia Knurów-Szczygłowice.

Przedstawiciele załogi jakieś 6 lat temu
prowadzili nieoficjalne rozmowy z przedstawicielami JSW w sprawie przejścia (tak
wtedy mówili) z Kompanii do JSW. Wielu
liderów związkowych, którzy brali udział
w tych rozmowach, wciąż kieruje związkami

zawodowymi w ruchach Knurów i Szczygłowice. Dla Knurowa-Szczygłowic JSW jest niczym
Unia Europejska dla Polski.
Bez inwestycji, które sfinansuje JSW, kopalnia Knurów-Szczygłowice jeszcze przez
lata będzie się kisić – jest zbyt dobra, żeby
ją zamknąć, a Kompania jest zbyt biedna,
żeby w tę kopalnię inwestować. Poza tym
Kompania potrzebuje pieniędzy, żeby móc
je zainwestować w przedsięwzięcia poprawiające efektywność w innych kopalniach. Jeżeli
pieniądze za Knurów-Szczygłowice zostaną
przejedzone, Kompania popadnie w jeszcze
większe tarapaty.
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