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        Stanowisko                                                                                

                                                Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych                                          

                                                Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

 

W związku z planowanymi zwolnieniami grupowymi w Jastrzębskich Zakładach 

Remontowych dół oraz prowadzonym przez pracowników Spółki – córki JSW S.A. 

strajkiem pod ziemią Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW S.A. stanowczo 

sprzeciwia się  jakimkolwiek działaniom łamiącym prawo w tej firmie i w pełni popiera 

prowadzoną przez górników akcję protestacyjną. 

Pamiętajmy, że w 1998 r. to Zarząd JSW S.A. wspólnie ze stroną społeczną   

postanowił utworzyć Jastrzębskie Zakłady Remontowe jako zaplecze górnicze dla  

JSW S.A. zapewniając przyjmowanym pracownikom ciągłość zatrudnienia, przeszkolenie w 

warunkach dołowych i w perspektywie pracę w naszych kopalniach.  

W firmie tej obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, działają związki 

zawodowe, a górnicy wykonują zadania nałożone przez właściciela czyli Zarząd JSW S.A. 

Dlatego też całkowicie nielogiczne i niezasadne są działania Zarządu JSW S.A. 

doprowadzające swoją Spółkę-córkę do bankructwa i  w efekcie do wyrzucania ludzi na 

bruk. 

Niedopuszczalne jest, aby zwalnianie a następnie przyjmowanie do pracy części 

pracowników Jastrzębskich Zakładów Remontowych przez kolejną spółkę-córkę JSW 

Szkolenie   i Górnictwo odbywało się na zasadzie porozumienia pomiędzy prezesami obu 

tych firm, co jest ewidentnie niezgodne z prawem.  Nie znane są też nam żadne zasady 

wyboru pracowników wytypowanych do zwolnienia z pracy. 

Działania właściciela JZR-ów prowadzą też do pozbawienia górników wszelkich 

uprawnień wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, obowiązującego prawa 

pracy, w tym dodatkowych odpraw pieniężnych oraz pozbawia się ich podstawowej ochrony 

związkowej. 

Dlatego też w  przypadku dalszych bezprawnych działań Zarządu JSW S.A. 

prowadzących do likwidacji JZR - dół Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych   

JSW S.A. w ramach poparcia akcji  protestacyjnej górników JZR – ów  podejmie wszelkie 

możliwe działania do podjęcia strajku solidarnościowego włącznie. Pamiętamy, że 

pracownicy firmy JZR to w większości nasi bracia i synowie, członkowie rodzin naszych 

pracowników i emerytów, których nie pozwolimy bezprawnie wyrzucić na bruk. 

 

 Wspólna Reprezentacja 

                    Związków Zawodowych JSW S.A. 


