
40-286 Katowice, ul. Floriana 740-286 Katowice, ul. Floriana 7

Sekcja Krajowa
Górnictwa Węgla

Kamiennego

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

REGION

ŚLĄSKO-DĄBROWSKI

ZARZĄD REGIONU

Katowice, 20 września 2012 r.

Z niepokojem obserwujemy działania Pańskiego resortu związane prywatyzacją

przedsiębiorstw państwowych. Domyślamy się, że stan budżetu państwa wymusza poszukiwania

źródeł zwiększenia wpływów, niemniej musimy z całą mocą podkreślić, że te przedsięwzięcia

nie mogą się odbywać bez społecznej zgody i nie mogą łamać porozumień społecznych.

Umieszczenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.w „Planie Prywatyzacji na lata 2012-

2013” jest w naszej ocenie nie tylko wyrazem lekceważenia porozumienia społecznego w sprawie

upublicznienia akcji spółki zawartego w czerwcu 2011 roku, ale także pierwszym krokiem

do złamania zapisów tego dokumentu podpisanego przez reprezentantów Ministra Gospodarki

i przedstawicieli strony społecznej w obecności pełnomocnika Ministra Skarbu Państwa.

Jesteśmy zdumieni i rozczarowani, że Pan, będąc szefem resortu, którego reprezentant

uczestniczył w wypracowaniu tego porozumienia, teraz zmierza do złamania kluczowych zapisów

tej umowy. Pragniemy przypomnieć, że podstawowym warunkiem zgody społecznej

na upublicznienie części akcji JSW S.A. była gwarancja zapisana w porozumieniu zawartym

10.06.2011, w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Katowicach, pomiędzy

stroną rządową reprezentowaną przez Ministra Gospodarki, działającego na podstawie art. 20

ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015, a stroną

społeczną, reprezentowaną przez związki zawodowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Porozumienie zostało podpisane w obecności pełnomocnika Ministra Skarbu Państwa.
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Mikołaj Budzanowski

Minister Skarbu Państwa



Paragraf 2 tego porozumienia stanowi, że „zgodnie z postanowieniami Strategii

działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015, upublicznienie zostanie

przeprowadzone w sposób gwarantujący utrzymanie przez Skarb Państwa większościowego

pakietu akcji Spółki (50%+1 akcja)”, a „po upublicznieniu akcji Spółki postanowienia Strategii

działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 będą w pełni

przestrzegane”.

Chcemy z całą stanowczością podkreślić, że wszelkie kroki zmierzające do złamania tej

gwarancji spotkają się nie tylko ze zdecydowaną reakcją sygnatariuszy porozumienia z ramienia

strony społecznej JSW, ale również przedstawicieli struktur związkowych NSZZ Solidarność,

którzy wspierali stronę społeczną JSW S.A. podczas negocjacji przed debiutem giełdowym spółki,

a co za tym idzie wszystkich członków NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

W związku z tym, że w „Planie Prywatyzacji na lata 2012-2013” wśród spółek

przeznaczonych do prywatyzacji wymieniono m.in. Kompanię Węglową S.A. oraz Katowicki

Holding Węglowy S.A. Przedstawiciele pracowników obu spółek uważnie obserwują sytuację

w JSW S.A. Złamanie umów i gwarancji danych stronie społecznej JSW S.A. doprowadzi

do całkowitej utraty wiarygodności strony rządowej jako uczciwego partnera dialogu społecznego.

W konsekwencji doprowadzi to do sytuacji, w której jakiekolwiek próby upublicznienia akcji

bądź sprzedaży tych spółek spotkają się z czynnym sprzeciwem strony społecznej. Świadomość

politycznych, ekonomicznych i społecznych skutków tego sprzeciwu powinna skłonić resort

Skarbu Państwa do zrewidowania swojego postępowania i konsultacji planów wobec wszystkich

spółek węglowych ze stroną społeczną.
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