JSW się zagotuje?
Po weekendzie górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej chcą decydować o tym, czy i jak będą protestować przeciwko wypowiedzeniu przez zarząd układów zbiorowych. W audycji w radiu TOK FM usłyszałam właśnie jednego z panów, który mówił, że załoga nie chce narażać spółki na straty, bo zdaje sobie sprawę z jej trudnej sytuacji. O tempora, o mores! Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w 2011 r., gdy JSW była wprowadzana na giełdę, to akcje pracownicze tej formy dostali WSZYSCY jej pracownicy. Tzn. nie tylko ci, którzy byli do tego uprawnieni na mocy ustawy, ale wszyscy inni. Przypomnę również, że stało się to po tym, jak załoga kopalń JSW zatrzymała ich pracę tuż przed rozmowami z potencjalnymi inwestorami. Ale nie, górnicy na pewno nie chcą narażać JSW na straty…
Tego prezes Jarosław Zagórowski na konferencji już nie powiedział, ale obecnie jastrzębskie kopalnie fedrują z kilkudziesięciozłotową stratą na każdej tonie węgla. Ale że w grupie JSW są jeszcze koksownie i kilka innych podmiotów – jakoś się to wszystko turla. Ba, prezes za bardzo nie chciał też straszyć potencjalną wizją utraty płynności finansowej (a co za tym idzie – upadłości), jak mówią prezesi Kompanii Węglowej czy Katowickiego Holdingu Węglowego, niemniej jednak jestem przekonana, że bez żadnych zmian w Jastrzębiu także ta spółka za kilka miesięcy musiałaby powiedzieć „game over”. Zwłaszcza, że choćby dzisiaj jej akcje znowu tanieją o ponad 4% (hmmm, widmo strajku) i z zapomnianych 136 zł w trakcie debiutu (swoją drogą mistrzowskie zagranie Skarbu Państwa) mamy dzisiaj kurs oscylujący wokół 20 zł za jeden walor (choć 1,5 miesiąca temu udało się nawet wskoczyć na 54 zł, ale tylko na chwilę). Ale nie, górnicy na pewno nie chcą narażać JSW na straty…
W ramach tego, co wypowiada szefostwo JSW ma nie być m.in. dopłat do chorobowego, deputatu węglowego i podwyżek płac (przypomnę tylko, że to w JSW są najwyższe pensje w śląskich spółkach węglowych). JSW stworzy też spółkę celową, do której wniesie wszystkie swoje kopalnie (może JSW Wydobycie?), dzięki czemu będzie mogła rotować załogi między zakładami i wprowadzić 6-dniowy tydzień pracy kopalni przy zachowaniu 5-dniowego tygodnia pracy górnika. Aha, i jak na razie JSW jako jedyna nie chce skorzystać z otwartych na ten rok drzwi do SRK. Do Spółki Restrukturyzacji Kopalń na mocy znowelizowanej ustawy górniczej maja trafić tylko kopalnie lub ruchy (części kopalń) Kompanii Węglowej i KHW. Aha, JSW nie planuje także zwolnień. Niemniej jednak związki zawodowe w JSW chcą strajkować, bo zarząd postanowił zacisnąć pasa. Jeden z argumentów? Boją się, czy będą mieć zapewnione ubranie robocze (via TOK FM i wypowiedź jednego z górników z kopalni Budryk). Ale nie, górnicy na pewno nie chcą narażać JSW na straty…
Obserwując przez 8 ostatnich lat to, co dzieje się w JSW zastanawiam się bardzo często, jakim cudem Jarosław Zagórowski utrzymał przez ten cały czas stanowisko prezesa (dla porównania w Kompanii w tym czasie było ich 5 plus 2 p.o.). Wielokrotnie, choć zapewniał, że tego nie zrobi, musiał się ugiąć przed żądaniami związkowców (patrz akcje dla wszystkich przed debiutem), ale na stanowisku jakoś ciągle trwał. A przypomnę, że objął je jeszcze nim rządy objęła funkcjonująca do dziś koalicja PO-PSL. Jak będzie teraz? Choć pani premier Ewa Kopacz jest szefową rządu dopiero od 1 października (co sama wielokrotnie podkreśla), to za jej kadencji ze stanowiskami pożegnali się już szefowie KHW (Roman Łój przy okazji sprawy z Kazimierzem Juliuszem) i Kompanii Węglowej (Mirosław Taras przy okazji eskalacji już i tak gigantycznych kłopotów spółki po nieudanej emisji obligacji za 500 mln dolarów). Do trzech razy sztuka? Odwołanie w obecnej sytuacji Jarosława Zagórowskiego byłoby niewątpliwie miodem na serce górniczych związkowców zwłaszcza, że w JSW sytuacja na linii zarząd – związki zawsze była najtrudniejsza. Z drugiej strony w moim przekonaniu pokazałoby, kto tak naprawdę rządzi polskim górnictwem. A jak będzie? Dowiemy się pewnie już za kilka dni, gdy poznamy wyniki referendum w kopalniach JSW. Coś mi się jednak wydaje, że rząd po ugaszeniu kompanijnego pożaru będzie zaraz gasił kolejny, jastrzębski – i to niekoniecznie mniejszy, jeśli przypomnimy sobie 46-dniowy, najdłuższy w historii, strajk w Budryku…


