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Gwarancje uspokoiły nastroje
XXNowy Górnik: Giełda uspokoi nastroje w ko-

palniach JSW SA?
Tadeusz Motowidło: Nastroje uspokajają
gwarancje dla załogi. Wbrew temu, co opowiadali
dziennikarze, załoga zdawała sobie sprawę, że wejście
na giełdę jest w zasadzie przesądzone. Dobrze, że
wchodzimy na parkiet z gwarancją zatrudnienia na
10 lat, gwarancją zachowania przez państwo kontroli
nad spółką oraz gwarancją, że pracownicy uprawnieni i nieuprawnieni dostaną akcje pracownicze
i będą podwyżki płac o 5,5 proc. To są konkrety, które
zwiększają poczucie bezpieczeństwa.
XXSpółka będzie się rozwijać?

– Na to liczą wszyscy. Mam nadzieję, że wciąż
będziemy firmą, która gwarantuje nowe miejsca
pracy, rozwój regionu i bogacenie się ludzi. Gdyby

Tadeusz
Motowidło
poseł RP

Wierzę, że JSW
SA będzie się
rozwijać.

okazało się, że po wejściu na giełdę przestajemy
się rozwijać, skompromitowalibyśmy pomysł upublicznienia JSW SA. Tę kompromitację jakoś można
przeżyć. Trudniej byłoby przeżyć fakt, że ucierpiałyby
dziesiątki tysięcy rodzin, które utrzymują się dzięki
JSW SA.
XXCo trzeba zmienić w firmie po wejściu na
giełdę?
– Musi być lepszy dialog zarządu ze związkami
zawodowymi. Przez kilka miesięcy tego roku obie
strony ostro targały się po szczękach. Było to widowiskowe, ale przecież nie chodzi o to, aby wciąż
urządzać igrzyska. Obie strony muszą się przyłożyć,
aby zatrzeć niemiłe wrażenie ostatnich miesięcy.
Firmie potrzebny jest spokój i wierzę, że związki
i zarząd zdają sobie z tego sprawę.

Perła polskiej gospodarki
XXNowy Górnik: Był pan zwolennikiem wejścia
JSW SA na giełdę. Dlaczego?
Henryk Siedlaczek: Uważam, że giełda pozwoli uczynić z tej firmy perłę polskiej gospodarki.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że dzięki obecności
na giełdzie do grupy JSW SA dołączy Kombinat
Koksochemiczny Zabrze i prawdopodobnie spółka
kupi wałbrzyską koksownię Victoria. Dzięki temu
wkrótce będziemy mieć wielką grupę węglowokoksową. Proszę pamiętać – bez giełdy nie byłoby
w grupie kombinatu z Zabrza, bo Skarb Państwa
postanowił, że dopiero debiut giełdowy spowoduje,
że zabrzańska firma trafi do JSW SA. Także wejście
na giełdę uruchamia 10-letnią gwarancję zatrudnienia
dla górników. Takie porozumienie zawarły związki
zawodowe z zarządem.
XXJastrzębska spółka nic nie zyska na giełdzie.
Zyska państwo.
– Nieprawda. W JSW SA zostanie około 1,2
miliarda złotych, bo państwo w tym roku weźmie

Pomocnik giełdowy
XXCzy osoby uprawnione do akcji innych
spółek, także tych spoza grupy JSW, powinny zrzekać się tych uprawnień, jeżeli
chcą uczestniczyć w programie pracowniczym JSW?
Tak. Dotyczy to zarówno pracowników
uprawnionych ustawowo, jak i nieuprawnionych ustawowo. Pracownik uprawniony ustawowo przed zawarciem umowy
o nieodpłatne nabycie akcji musi złożyć
oświadczenie, że nie skorzystał z prawa
do nieodpłatnego nabycia akcji (udziałów)
w innej spółce. Pracownik nieuprawniony
ustawowo przed zawarciem umowy będzie
musiał złożyć oświadczenie, do akcji (udziałów) jakich spółek jest uprawniony na mocy

henryk
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Państwo
dostanie z zysku
130 milionów
złotych, załoga
160 milionów.

tylko 130 milionów złotych dywidendy. Na wypłatę
nagród z zysku dla załogi przeznaczono 160 milionów
złotych. Pan sobie wyobraża taki podział pieniędzy
bez debiutu giełdowego? Proszę zwrócić uwagę na
proporcje: 1,2 miliarda dla firmy (w jakiejś mierze
także dla załogi), 160 milionów do wypłaty dla załogi,
130 milionów dla państwa.
XXFascynuje pana obecność JSW SA na giełdzie?
– Fascynują mnie możliwości wynikające z tego
faktu. Jastrzębska spółka może być kołem zamachowym dla gospodarki naszego regionu. Oceniam, że
w zasadzie z dnia na dzień spółka może zainwestować
grubo ponad miliard złotych. To oznacza setki milionów euro wydanych na rozwój w okolicy JastrzębiaZdroju. Pańscy koledzy, dziennikarze, zachwycają
się inwestycjami wartymi dziesiątki milionów euro.
Niech pan pozachwyca się ze mną setkami milionów.
Marzę, aby samorządy przygotowały odpowiednie
warunki do tych inwestycji.

ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz
oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnień do
takich akcji (udziałów). Zarówno oświadczenia pracowników uprawnionych ustawowo,
jak i pracowników nieuprawnionych ustawowo będą stanowiły załącznik do umowy i zostaną przekazane do Ministerstwa
Skarbu Państwa koordynującego cały proces
wydawania akcji na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w Polsce.
XXJestem pracownikiem Budryka. Jestem
uprawniony do akcji Kompanii Węglowej, ale chciałbym je zamienić na akcje
JSW. Proszę o informacje, w jaki sposób
mam to zrobić.
Na razie należy czekać. Aby zamienić
uprawnienia do nieodpłatnego nabycia

Po co psuć
krew
XX Nowy Górnik: Dlaczego związki zawodowe wmawiały górnikom, że ich akcje
będą niewiele warte?
Paweł Kołodziej: Nikt
PAweł
ze związkowców skupionych
Kołodziej
w Federacji Związków Zawodowych Górników JSW
przew. FZZG JSW SA
SA nie mówił, że akcje będą
niewiele warte. Za kolegów z innych związków nie
odpowiadam.
XXMożliwe, że pod wpływem ich propagandy część
górników sprzedaje prawa do darmowych akcji.
– Jeżeli tak jest, niech mają pretensje do tych,
którzy ich wprowadzili w błąd. Ja nie sprzedam praw
do darmowych akcji, bo nie mogę stracić na czymś,
co dostanę za darmo. Poza tym moim zdaniem nie
wolno sprzedawać praw do darmowych akcji. Podkreślam – to jest moje zdanie, a nie jakaś wykładnia
prawna. Nigdy też nie namawiałem nikogo do tak
zwanego ostrego dymienia. Ja i cała Federacja byliśmy
zwolennikami spokojnych, rzeczowych rozmów.
Nawoływałem do tego także na łamach Nowego
Górnika. Doceniałem wartość firmy, w której pracuję.
Nigdy nie namawiałem do ekstremalnych działań.
Zawsze mówiłem, że dialog rozwiązuje nawet najcięższe problemy i ten dialog doprowadził do porozumienia, które pozwoliło, po pierwsze, na spokojne
wejście JSW na giełdę i, po drugie, zabezpieczyło
wszystkich pracowników spółki przed zagrożeniami
wynikającymi z prywatyzacji spółki
XXWarto podać imiona i nazwiska tych, którzy
wprowadzali w błąd ludzi, myląc wartość nominalną akcji z ich wyceną?
– Górnicy doskonale pamiętają tych „doradców
inwestycyjnych”. Ja na razie bym z tego zrezygnował.
Po co robić złą krew. Teraz powinniśmy skupić się
na budowaniu spokoju i porozumienia. Wejście na
giełdę nie oznacza, że zaleje nas forsa. Bez pracy
nie będzie forsy i firmy. Ponadto zobaczymy czy
ten proces rzeczywiście przysłuży się rozwojowi
firmy

akcji Kompanii Węglowej na mocy ustawy
na akcje JSW, trzeba będzie w terminie od
ok. 3 miesięcy po debiucie JSW na giełdzie
do najpóźniej ok. 27 miesięcy po debiucie
(dokładne daty zostaną podane przez JSW
w późniejszym terminie) złożyć trzy oświadczenia: o woli nabycia akcji JSW; o spółkach, do których akcji (udziałów) przysługują pracownikowi uprawnienia z mocy
ustawy (w tym, że takiemu pracownikowi
przysługują akcje Kompanii Węglowej); oraz
oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnień do
akcji Kompanii Węglowej.
XXJestem na liście pracowników uprawnionych do otrzymania akcji JSW. W międzyczasie jednak zostałem zwolniony. Czy
otrzymam akcje?

Trzeba rozróżnić dwie sytuacje:
uprawnienie do akcji z mocy ustawy; oraz
uprawnienie do akcji w ramach Pakietu
Pracowniczego (pracownicy nieuprawnieni
ustawowo). W pierwszym przypadku, fakt
pozostawania zatrudnionym w JSW nie ma
wpływu na uprawnienie do nieodpłatnego
nabycia akcji na mocy ustawy (o ile oczywiście ktoś takie uprawnienie prawidłowo
nabył). W drugim przypadku, do akcji JSW
będą uprawnione osoby, które są zatrudnione w Grupie, które będą w niej zatrudnione na dzień debiutu JSW na giełdzie. Jeżeli
zatem pracownik zostanie zwolniony przed
tym dniem, to nie nabędzie prawa do takich
akcji. Jeżeli jednak pracownik zostałby zwolniony po tym dniu, to zachowuje on prawo
do nieodpłatnego nabycia akcji.

Zastrzeżenia prawne do wszystkich materiałów zamieszczonych w wydaniu specjalnym Nowego Górnika:
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny
i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia,
jak również nie może stanowić podstaw podjęcia decyzji
w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”), który zostanie sporządzony w związku
z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie będzie jedynym
prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje
o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).
Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty

publicznej w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce
i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt
zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki pod
adresem http://www.jsw.pl oraz na stronie internetowej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka
Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
w Warszawie pod adresem http://www.dm.pkobp.pl.
Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty
sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia,

jak również nie może stanowić podstaw podjęcia decyzji
w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe
Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby
sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna
oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie
i Japonii.

