Pojutrze nowy prezes JSW?
9 kwietnia w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej będą się odbywać rozmowy z kandydatami na prezesa tej firmy. Choć sprawa wydaje się przesądzona (prezesem Jastrzębia ma zostać obecny prezes Katowickiego Holdingu Węglowego, były wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk), to rada nadzorcza rozmawiać będzie z 10 chętnymi na objęcie schedy po Jarosławie Zagórowskim.
Przypomnijmy, że do konkursu na stanowisko prezesa JSW zgłosiło się aż 16 chętnych. Wśród nich (oprócz wspomnianego już Zygmunta Łukaszczyka) byli m.in. Robert Kozłowski (wiceprezes JSW ds. finansowych), Marian Kostempski (były szef Kopeksu), Waldemar Łaski (były prezes Famuru), Waldemar Mróz (były wiceprezes KHW), czy Edward Szlęk (szef jastrzębskich koksowni). Nie startował natomiast Jerzy Borecki, p.o. prezesa JSW.
Z 16 chętnych pozostało 10 – jak poinformowała jeszcze w marcu spółka, tyle właśnie osób spełniło warunki ogłoszone w konkursowym ogłoszeniu. Być może od razu po czwartkowych rozmowach dowiemy się już oficjalnie, że nowym szefem JSW będzie Zygmunt Łukaszczyk. Był tam już zresztą wiceprezesem i nigdy nie ukrywał, że  interesuje go szefowanie tej firmie. A jak twierdzą osoby z branży – ostatnio ma dobre notowania w resorcie skarbu (tylko w kierowanym przez niego KHW udało się uniknąć strajku jak w Kompanii Węglowej czy JSW, związanych z wprowadzeniem planu oszczędnościowego, w tym z możliwością zamknięcia ruchu Boże Dary kopalni Murcki-Staszic). Zdaniem wielu osób z branży to wystarczy, by Łukaszczyk przejął stery Jastrzębia.
A co w takim razie w kierowanym przez niego od pół roku KHW? Kto stanie na czele zarządu tej firmy? Z moich informacji wynika, że mógłby to być wiceprezes ds. finansowych, Artur Trzeciakowski, któremu ostatnio udało się sfinalizować rozmowy z bankami dotyczące finansowania programu naprawczego Holdingu.
Tyle, że po dymisji Jarosława Zagórowskiego wydawało się, że niemal pewne, że nowym szefem tej formy zostanie Edward Szlęk. Okazuje się jednak, że nie. Dlatego z „pewnym” typowaniem szefa KHW poczekałabym jeszcze chwilę.
Wybór nowego prezesa JSW i potencjalna zmiana prezesa KHW to kolejny etap kadrowej karuzeli, która trwa od wielu miesięcy w spółkach węglowych. Przypomnijmy, że w 2014 r. prezesem Kompanii Węglowej został Mirosław Taras, były szef Bogdanki. Szefował KW kilka miesięcy. został odwołany, a jesienią jego miejsce zajął Krzysztof Sędzikowski. Wcześniej jeszcze stanowisko szefa KHW stracił Roman Łój, którego zastąpił Zygmunt Łukaszczyk. W lutym natomiast po 2,5 tygodniach strajku w JSW po kilku latach prezesury do dymisji podał się Jarosław Zagórowski. Czy obecne zmiany zakończą na chwilę zabawę w giełdę nazwisk i pozwolą wreszcie na reformowanie górnictwa? Nie jestem przekonana. Zwłaszcza w roku podwójnie wyborczym.


