
       

Czy w poniedziałek strajk? 
 
 W dniu 16 września o godz. 10.15 rozpoczęły się w siedzibie KW S.A. 
dalsze rozmowy w ramach sporu zbiorowego Zarządu KW z przedstawicielami 12 
Central Związków  Zawodowych działających w KW w obecności Wojewody jako 
rozjemcy. 
Zarząd przedstawił swoje stanowisko dotyczące zapisów zawartych w strategii na 
lata 2010 – 2020. Przyznał, że zapisy zawarte w strategii w związku z czynnikami 
zewnętrznymi nie została w całości przyjęta przez Radę Nadzorczą i Zarząd 
odstępuje od jej realizacji opierając się na dotychczasowych zapisach strategii na 
lata 2007 – 2015. Ten krok został ustalony z właścicielem i uzyskał akceptację, aż 
wszystkie sporne elementy nowej strategii nie zostaną wyjaśnione. 
Następnie Wojewoda uporządkował rozmowy przedstawiając swoje 
dotychczasowe działania w postaci pism do właściciela w osobach Wicepremiera 
Pawlaka i Ministra Górnictwa Pani Strzelec-Łobodzińskiej. Sugerował też  
poruszanie się w polu : 

1. Strategii 
2. Gwarancji zatrudnienia i wielkości płac. 

Rozmowy zostały jednak zakłócone z powodu wywołania tematu doniesienia do 
Prokuratury przez Zarząd KW na Stronę społeczną o popełnienie przestępstwa 
związanego z przygotowaniami do strajku. Ten temat zabrał obu stronom sporo 
czasu i do rozmów udało się dopiero wrócić po przybyciu Prezesa Kugiela. 
Ustalono wspólnie, że skupimy się w rozmowach wokół tematów : 

1. Strategii 
2. Zatrudnienia  
3. Płac 

Po dłuższym drążeniu tematu strategii Prezes Kugiel zaproponował nie wracać do 
zapisów nowej strategii, która wymaga wielu zmian w związku z sytuacją 
zewnętrzną i skupić się tylko na zapisach dotyczących sprawy Bolesława Śmiałego 
utrzymując pozostałe ustalenia zawarte w starej strategii. 
Prezes Rykala natomiast przedstawił stanowisko Zarządu, że gwarancja 
zatrudnienia dotyczy tylko pracowników dołowych i zakładu przeróbczego. Nic nie 
mówi się o powierzchni i zakładach kompanii. 
Po przerwie przedstawiono treść zapisu zaproponowanego przez Zarząd 
związanych z strategią i Bolesławem Śmiałym. Co do zapisów dotyczących Bolka 
nie wniesiono uwag, natomiast pierwsza część dotycząca strategii była do przyjęcia 
po uzupełnieniu o zapis, że kolejne zmiany strategii będą się odbywać po 
konsultacji z stroną społeczną i uzyskaniu opinii na temat zaproponowanych 
zmian. Okazało się , że słowo „konsultacje” stał się gwoździem do trumny w 
dalszych rozmowach. Próby mediacji z strony Wojewody także się nie powiodły i 
strony przed godz. 20 się rozstały i określiły kolejny termin spotkania na godz. 
12.00 w piątek 17 września 2010 r. Nie ma sensu nazywać ich rozmowami 
ostatniej szansy – należy przygotowywać załogi do poniedziałkowego strajku              
4-godz., gdyż obserwując zmagania stron nie należy liczyć na możliwość 
dogadania się przed poniedziałkiem 20 września 2010 r. !!! 
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