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Uchwała nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych i § 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana  
 

........................................................................................ 
 

§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
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Uchwała nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwala co następuje: 

 

§1 

Dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:  

 

1. ...........................................................................  

2.  ...........................................................................  

3.  ...........................................................................  

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.   
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Uchwała nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

Przyjmuje się następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod firmą „Jastrzębska Spółka Górniczo-Szkoleniowa Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością” i objęcia w niej 100% udziałów przez Jastrzębską 
Spółkę Węglową Spółkę Akcyjną.  

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
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Uchwała nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 

w sprawie zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 
„Jastrzębska Spółka Górniczo-Szkoleniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i objęcia  
w niej 100% udziałów przez Jastrzębską Spółkę Węglową Spółkę Akcyjną. 
 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 34 pkt 3 lit. a) i b) Statutu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

Wyraża się zgodę na zawiązanie przez Jastrzębską Spółką Węglową Spółkę Akcyjną 

jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Jastrzębska Spółka Górniczo-

Szkoleniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, z kapitałem zakładowym w wysokości 

50 000,00 zł i objęcie w niej przez Jastrzębską Spółkę Węglową Spółkę Akcyjną 100% udziałów. 

 
§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 
UZASADNIENIE  
 

Zgodnie § 34 pkt 3 lit. a) i b) Statutu JSW S.A. zawiązanie nowej spółki oraz objęcie udziałów  

w innej spółce wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. Zarząd JSW S.A działając w oparciu  

o powołaną regulację Statutu przedkłada Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały w sprawie 

zawiązania spółki pod firmą „Jastrzębska Spółka Górniczo-Szkoleniowa Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością” z kapitałem zakładowym 50 000zł i objęcia w niej 100% udziałów przez 

Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 
 

Kluczowym czynnikiem warunkującym bezpieczne wykonywanie zadań przez pracowników JSW 

S.A. jest zapewnienie im odpowiedniego dostępu do źródeł wiedzy fachowej. W dotychczasowej 

praktyce  szkolenia organizowane dla pracowników spółek Grupy Kapitałowej JSW w większości 

realizowane były przez dostawców zewnętrznych, wyłonionych w trybie przetargu nieogra-

niczonego. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest istotnym odbiorcą oferty rynku usług okołogór-

niczych (szkolenia Bhp, inne szkolenia specjalistyczne). 

Dokonane analizy w zakresie:  

- procesów zachodzących na rynku usług okołogórniczych; 

- skali i charakteru potrzeb spółek Grupy Kapitałowej JSW w zakresie usług okołogórniczych; 

- pozycji rynkowej JSW S.A. jako znaczącego odbiorcy usług okołogórniczych; 

- efektywności dotychczas stosowanych metod pozyskiwania usług okołogórniczych; 

- możliwości pozyskania wysoko kwalifikowanych (w obszarze wiedzy górniczej) zasobów perso- 

  nalnych; 
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prowadzą do konkluzji, że w pełni uzasadnionym jest powołanie odrębnego podmiotu, którego 

podstawowym celem będzie realizacja szkoleń dla pracowników spółek Grupy Kapitałowej JSW 

zarówno w zakresie Bhp, zagadnień specjalistycznych, a dalej również wsparcie procesów 

produkcji. W ocenie Zarządu, możliwe do uzyskania korzyści wynikające z powołania takiego 

podmiotu to: 

1. efektywny dostęp do programów szkoleniowych, dynamicznie aktualizowanych zgodnie  

z potrzebami spółek Grupy, w tym – potrzebami wynikającymi z wdrażanych technologii; 

2. wysoką aktualność wiedzy osób prowadzących szkolenia; 

3. wysoki poziom znajomości warunków geologicznych i górniczych panujących w kopalniach 

JSW S.A. u osób prowadzących szkolenia; 

4. możliwość efektywnego wykorzystania istniejącego w Spółce potencjału pracowników  

o wysokich kompetencjach i dużym doświadczeniu, w tym także osób posiadających 

uprawnienia przedemerytalne; 

5. możliwość elastycznego zatrudniania wysoko kwalifikowanych specjalistów trafiających na 

rynek pracy z likwidowanych lub restrukturyzowanych kopalń, głównie czeskich. Zasoby te 

będą mogły być wykorzystane min. w realizowanych przez Grupę projektach związanych  

z pozyskaniem i eksploatacją nowych złóż; 

6. bieżący monitoring jakości procesów zarządzania wiedzą i możliwość elastycznego 

reagowania na zmieniające się potrzeby w zakresie nowych kompetencji, wymaganych  

w związku z wdrażaniem nowoczesnych technologii; 

7. zaplecze kadrowe stanowiące wsparcie w obszarze robót specjalistycznych związanych  

z uruchomieniem szóstego dnia wydobycia co zgodnie z analizami strategicznymi, jest 

warunkiem koniecznym dla obniżenia kosztów jednostkowych produkcji węgla; 

8. ujednolicenie profilu działalności Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o.  

i koncentracja na działalności remontowej. Aktualnie spółka ta, oprócz remontów i produkcji 

urządzeń górniczych, prowadzi pion usługowej działalności górniczej na rzecz JSW SA.  

Rozbieżności w systemach wynagradzania pracowników remontowo-produkcyjnych  

i zatrudnianych pod ziemią, są źródłem problemów organizacyjno-kadrowych w tej firmie. 

Planowany efekt to koncentracja na działalności kluczowej z punktu widzenia Grupy 

Kapitałowej JSW, lepsza organizacja pracy, uproszczenie systemu płacowego; 

9. wprowadzenie elementu porządkującego i zwiększającego efektywność organizacji poprzez 

skupienie działalności związanej z dostarczaniem usług okołogórniczych w jednym 

podmiocie; 

10. realna alternatywa dla zewnętrznych dostawców usług okołogórniczych, a przez to istotne 

wzmocnienie pozycji JSW S.A. w ew. negocjacjach z podmiotami zewnętrznymi 

oferującymi tego typu usługi; 
 

Powołanie Jastrzębskiej Spółki Górniczo – Szkoleniowej Sp. z o.o. byłoby projektem pilotażowym 

dla polskiego sektora górniczego w obszarze zintegrowanych działań na rzecz podwyższenia 

jakości procesu kształcenia (a co za tym idzie także bezpieczeństwa pracowników) oraz 

uelastycznienia procesów wsparcia produkcji. 
 

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Uchwałą nr 106/VIII/2013 pozytywnie 

zaopiniowała wniosek Zarządu JSW S.A. o zawiązanie przez Jastrzębską Spółkę Węglową Spółkę 

Akcyjną jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Jastrzębska Spółka 

Górniczo - Szkoleniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i objęcia w niej 100% udziałów 

przez Jastrzębską Spółkę Węglową Spółkę Akcyjną. 


