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szanowna pani

EWA KOPACZ
Prezes Rady Ministrów

szanowna pani premier!

Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski rczpocząl procedurę

zmierzającą do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy dziewięciu przewodniczących zakładowych

organizacji związkowych w kopalni Budryk w Ornontowicach za to, żę prowadzili

solidarnościową akcję protestacyjną w obronie kopalń i miejsc pracy w naszym regionie.

Tym samym prezes spółki pozostającej pod nadzorem właścicielskim resortu gospodarki

w rażący i skandaliczny sposób łamie ustalenia podjęte 77 styczłia podczas rozmów pomiędzy

Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

a stroną rządową. Przypominamy, iż podczas tych rozmów reprezentanci rządu gwarantowali

przedstawicielom strony społecznej, że wobec żadnego z uczestników solidarnościowej akcji

protestacyjno-strajkowej w górnictwie nie będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne

i prawne za udział w proteście. Postępowanie prezęsa JSW podważa wiarygodność stfony

rządowej i naraża na utratę zaufania społecznego, stawiając pod znakiem zapytania wartość

rządowych gwarancji i deklaracji oraz sens prowadzęnia dialogu społecznego.

Prezes zarządu JSW Jarosław Zagórowski od dawna stosuje metodę zarządzania ffrmą

poprzęz wlmroływanie konfliktów oraz próby zastraszania pracowników i ich reprezentacji

związkowej. Mimo licznych interwencji w tej sprawie, które podejmowali przedstawiciele

związków zawodowych z JSW u reprezentantów nadzoru właścicielskiego, prezes tej metody

zarządzania nie zanięchał. Wręcz przeciwnie, stosuje ją nader konsekwentnie, jak gdyby

w przeświadczeniu, że właśnie na taki sposób postępowania ma pełne ptzyzwo|enie nadzoru

właścicielskiego.



W ocenie Międzyzwiązkowego Komitętu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-

Dąbrowskiego pogłębialące się problemy ekonomicznę i konflikt społeczny w JSW nie mają

SZanS na rozwiązanię bez usunięcia zasadniczęj przyczyny tych problemów, a jest nią fakt,

Żę na częle zarządu firmy stoi osoba, która nie posiada odpowiednich kompetencji,

ani ekonomicznych, ani górniczych, ani społecznych do zarządzania Jastrzębską Spółką

Węglową. Reprezentanci załóg kopalń i zakładów JSW mają świadomość trudnej sytuacji

sPÓłki, deklarują wolę kompromisu i dialogu, wolę wspólnego uzgodnienia potrzebnych

rozwiązań na rzęcz poprawy sposobu funkcjonowania i poprawy wyników ekonomicznych

sPÓłki, ale jednocześnie podkreślają, że postawa jednej osoby, pręzęsa JSW Jarosława
Zagórowskiego, czyni ten dialog niemożliwym.

Wobec powyższego MKPS zwraca się do Pani Premier o doprowadzęnie do pilnej
interwencji nadzoru właścicielskiego w JSW mającej na celu ustanowienie zarządu

o odPowiednich kompetencjach, rozumiejącego sens i wartość dialogu społecznego,

zarządu wiarygodnego i nie podważającego wiarygodności strony rządowej.
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