Kto na czele JSW? A może nie tylko tam?

Trwa konkurs na prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Oferty można było składać do dziś – jeśli ktoś jeszcze planował… O schedę po Jarosławie Zagórowskim ubiega się kilkunastu chętnych. Przyznam, że jestem zaskoczona. Choć wiem, że pensja kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie jest atrakcyjna. Jeśli ktoś ma strategię – byle do wyborów plus odprawa. Choć oczywiście nie chcę tak myśleć o kandydatach na szefa JSW, to niestety nie mogę oprzeć się temu wrażeniu. No bo kto chce dobrowolnie być królikiem doświadczalnym na polu minowym (a takowym wciąż jest Jastrzębie)?
Na liście chętnych znajdują się znane w branży górniczej nazwiska. Pierwsze (kolejność nieprzypadkowa) to nazwisko obecnego szefa Katowickiego holdingu Węglowego – Zygmunta Łukaszczyka. Choć jeszcze kilkanaście dni temu w rozmowie z „Gazeta Wyborczą” zarzekałam się, że jego kandydatura nie może być teraz rozpatrywana (bo ma sporo do zrobienia w KHW), to trochę się zmieniło. – On nie tylko bardzo chce. Ale chyba też na to zasłużył. Udało mu się zapobiec strajkom w holdingu – mówi mi osoba z branży. I faktycznie. Po batalii w Kompanii Węglowej i 2,5 tygodnia strajku w JSW, w KHW planowane zmiany udało się „klepnąć” w miarę bezboleśnie. A przypomnę, że chodzi o przekazanie do SRK ruchu Boże Dary kopalni Murcki-Staszic, czyli jego likwidację.
Kto jeszcze wystartował konkursie? Lista oczywiście nie jest publicznie dostępna. Z moich informacji wynika jednak, że zgodnie z przypuszczeniami dokumenty złożyli m.in. Edward Szlęk (szef jastrzębskich koksowni) i Robert Kozłowski, wiceprezes JSW ds. finansowych. Ten pierwszy po dymisji Jarosława Zagórowskiego był typowany na jednego z pewniaków (zwłaszcza po tym, jak okazało się, że inni wskazywani przez media – wiceministrowie Wojciech Kowalczyk i Rafał Baniak – nie spełniają kryteriów konkursowych, o czym informował „Puls Biznesu”). Jakie szanse ma Robert Kozłowski – nie wiem. Ale zważywszy na pozycję Zygmunta Łukaszczyka, który nigdy nie ukrywał, że chce być szefem JSW, nie muszę chyba wiedzieć, bo wydaje mi się (oczywiście to stan na dzisiaj), że jego wygrana w konkursie jest już niemal pewna.
Jeszcze innym ciekawym nazwiskiem na liście chętnych jest dawno nie widziany Marian Kostempski, były szef Kopeksu. Jednak jego szanse też wielkie nie są.
Pozostaje pytanie, kto zastąpi Zygmunta Łukaszczyka w KHW na stanowisku prezesa? W mojej opinii może być to wiceprezes Artur Trzeciakowski, który mógłby połączyć funkcję prezesa z dotychczasowymi obowiązkami wiceprezesa ds. finansów. Ale w końcu to polityka… przepraszam, górnictwo. Więc jeszcze sporo może się zmienić.
Ps. Sporo roszad czeka nas także w radach nadzorczych wszystkich spółek węglowych, bo skończyły się ich kadencje. Tutaj chętnych też jest wielu. Niebawem wyniki.


