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List otwarty pracowników KKSM SA  

do władz Banku Zachodniego WBK i Grupy Santander 

Szanowni Państwo 

23 lipca 2014 r. podczas głosowania Zgromadzenia Wierzycieli Kieleckich Kopalni Surowców 

Mineralnych nad przyjęciem układu, rozstrzygną się losy firmy, która od 140 lat jest jednym               

z najważniejszych pracodawców w regionie świętokrzyskim, a także często jedynym źródłem 

utrzymania setek rodzin.  

To Bank Zachodni WBK i Grupa Santander - jako największy wierzyciel KKSM - zadecyduje czy Firma, 

która dzięki ogromnej determinacji i wysiłkowi pracowników wychodzi z problemów finansowych,      

w jakich znalazła się nie ze swojej winy, będzie nadal istnieć. 

KKSM to nie pierwsza z brzegu spółka. Niewiele firm, nie tylko w Polsce, ale również na świecie, może 

poszczycić się nieprzerwanym funkcjonowaniem od 1874 roku. Firma przetrwała czasy zaborów, I i II 

wojnę światową oraz mroczny czas PRL-u. Obecnie na Zarządzie BZ WBK spoczywa największa 

odpowiedzialność, co do naszej przyszłości.  

W związku z tym w imieniu 315 pracowników zatrudnionych w KKSM SA, ich rodzin oraz 

firm współpracujących apelujemy do władz Banku Zachodniego WBK i Grupy Santander    

o przystąpienie do porozumienia układowego. Nie pozwólmy zaprzepaścić dorobku 140 

lat trwania KKSM oraz przyszłości osób z nią związanych - są zbyt cenne, aby je 

pogrzebać jedną decyzją. Przy jej podejmowaniu proszę pamiętać, że KKSM to nie tylko 

liczby w sprawozdaniach finansowych, ale także setki rodzin, których los zależy od 

dalszego funkcjonowania Spółki.  

Bezrobocie w naszym regionie jest bardzo wysokie, zwłaszcza wśród osób starszych, dlatego też tym 

bardziej cenimy naszą pracę i wszystkimi siłami walczymy o jej utrzymanie. W ciągu ostatnich dwóch 

lat wszyscy pracownicy KKSM włożyli olbrzymią pracę w walkę o uratowanie Spółki. Dzięki 

zaangażowaniu i wysiłkowi całej załogi, wspierającej mocno Zarząd w restrukturyzacji Firmy, jej 

sytuacja konsekwentnie się poprawia – Spółka pozyskuje nowe kontrakty, na czas płaci pracownikom  

i kontrahentom i reguluje swoje zobowiązania publiczno-prawne.  



Uważamy, że podpisanie porozumienia układowego jest najlepszym rozwiązaniem, zarówno dla KKSM, 

jak i wierzycieli Spółki. W tym przekonaniu do układu przystąpili niemal wszyscy spośród ponad       

300 pracowników KKSM. Za układem wypowiedziała się także większość pozostałych wierzycieli KKSM 

– w tym wierzyciele publiczno-prawni: Urząd Skarbowy, ZUS, Miasto Kielce. Wyrazem wsparcia dla 

KKSM ze strony Skarbu Państwa jest z kolei nowelizacja specustawy drogowej, która pozwoli Spółce 

uzyskać jeszcze w tym roku istotne środki gotówkowe. 

Wierzymy, że także władze BZ WBK i Grupy Santander widząc zdecydowaną poprawę kondycji Spółki   

i ogromne zaangażowanie załogi, a także mając na względzie stawkę, jaką jest przyszłość kilkuset 

rodzin, opowiedzą się za najbardziej racjonalną decyzją –  przystąpieniem do układu, a tym samym 

oprócz odniesienia korzyści ekonomicznych pokażą, że „odpowiedzialność społeczna biznesu”            

w przypadku obu podmiotów nie jest jedynie pustym frazesem. 

 

 Liczymy na Państwa! 

 

 W imieniu pracowników Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych: 

 

 Jacek Michalski   

 Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

 

 

 Stanisław Puchała  

 Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” 

 
 
 
 
 


