
Jeden temat
Jastrzębska Spółka Węglowa
6 lipca  zadebiutuje na giełdzie.
Zdaniem analityków
może to być
najbardziej spektakularny 
debiut
w tym roku.

WYDANIE SPECJALNE „NG”
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D W U T Y G O D N I KNOWY

W NUMERZE

C E N A  1 , 6 0  Z Ł  W  T Y M  V A T  8 %

W JSW SA zostanie około , miliarda złotych, bo państwo w tym roku weźmie tylko  milionów 
złotych dywidendy. Na wypłatę nagród z zysku dla załogi przeznaczono  milionów złotych. Czy 

można sobie wyobrazić taki podział pieniędzy, gdyby JSW SA nie wchodziła na giełdę?

WIĘCEJ S. 

N U M E R  S P E C J A L N Y  /  C Z E R W I E C  2 0 1 1

Pomocnik 
giełdowy
Informacje przydatne 
pracownikom, którzy 
obejmą akcje. Publikacja 
za  „Jastrzębskim Węglem”, 
mięsięcznikiem JSW SA 

 , , , 

Jesteśmy 
świetną firmą,
mamy świetną 
załogę
Darmowe 
akcje JSW 
SA dostanie 
około  
tysięcy osób. 
Górnicy mają 
gwarancje 
zatrudnienia 
na  
lat. Płace wzrosną o , 
procenta. Państwo zachowa 
kontrolę nad spółką. Wejście 
JSW SA na giełdę na tak 
przyjaznych zasadach to 
pierwszy przypadek
w ostatnich dwudziestu 
latach – mówi Jarosław 
Zagórowski, prezes JSW SA

 

W drodze na 
giełdę
W historii 
polskich 
prywatyzacji 
żadna grupa 
zawodowa 
nie uzyskała 
tak wiele jak 
pracownicy 
JSW SA, jednak związki 
toczyły bój nawet wtedy, gdy 
był zatwierdzony prospekt 
emisyjny spółki. – Tylko
o co? – pyta Aleksander 
Grad, minister skarbu

 

Tylko rozwój 
zagwarantuje 
zyski

 -

 LIPCA DEBIUT: druga firma górnicza na giełdzie

Perła gospodarki
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t r z y  p y t a n i a

Nowy GórNik:  X Dlacze-
go związki zawodowe wma-
wiały górnikom, że ich akcje 
będą niewiele warte?

Paweł kołodziej: Nikt 
ze związkowców skupionych 
w Federacji Związków Za-
wodowych Górników JSW 
SA nie mówił, że akcje będą 

niewiele warte. Za kolegów z innych związków nie 
odpowiadam.

Możliwe, że pod wpływem ich propagandy część  X
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. Pod-
kreślam – 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 naj-
cięższe problemy i ten dialog doprowadził do poro-
zumienia, które pozwoliło, po pierwsze, na spokojne 
wejście JSW na giełdę i, po drugie, zabezpieczyło 
wszystkich pracowników spółki przed zagrożeniami 
wynikającymi z prywatyzacji spółki 

warto podać imiona i nazwiska tych, którzy  X
wprowadzali w błąd ludzi, myląc wartość nomi-
nalną 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 

Nowy GórNik: X  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 upraw-
nieni i nieuprawnieni dostaną akcje pracownicze 
i będą podwyżki płac o 5,5 proc. To są konkrety, które 
zwiększają poczucie bezpieczeństwa. 

Spółka będzie się rozwijać? X
– Na to liczą wszyscy. Mam nadzieję, że wciąż 

będziemy firmą, która gwarantuje nowe miejsca 
pracy, rozwój regionu i bogacenie się ludzi. Gdyby 

okazało się, że po wejściu na giełdę przestajemy 
się rozwijać, skompromitowalibyśmy pomysł upu-
blicznienia JSW SA. Tę kompromitację jakoś można 
przeżyć. Trudniej byłoby przeżyć fakt, że ucierpiałyby 
dziesiątki tysięcy rodzin, które utrzymują się dzięki 
JSW SA.

Co trzeba zmienić w firmie po wejściu na  X
giełdę?

– Musi być lepszy dialog zarządu ze związkami 
zawodowymi. Przez kilka miesięcy tego roku obie 
strony ostro targały się po szczękach. Było to wi-
dowiskowe, 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.

Gwarancje uspokoiły nastroje

TADeuSz 
MoTowiDło
poseł RP

Wierzę, że JSW 
SA będzie się 
rozwijać.

Nowy GórNik:  X Był pan zwolennikiem wejścia 
JSw SA na giełdę. Dlaczego?

HeNryk siedlaczek: Uważam, że giełda po-
zwoli 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 węglowo-
koksową. 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.

Jastrzębska spółka nic nie zyska na giełdzie.  X
zyska państwo.

– Nieprawda. W JSW SA zostanie około 1,2 
miliarda złotych, bo państwo w tym roku weźmie 

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. 

Fascynuje pana obecność JSw SA na gieł- X
dzie?

– Fascynują mnie możliwości wynikające z tego 
faktu. Jastrzębska spółka może być kołem zamacho-
wym dla gospodarki naszego regionu. Oceniam, że 
w zasadzie z dnia na dzień spółka może zainwestować 
grubo ponad miliard złotych. To oznacza setki milio-
nów euro wydanych na rozwój w okolicy Jastrzębia-
Zdroju. 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. 

Perła polskiej gospodarki

Po co psuć 
krew

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

henryk 
SieDlACzek
poseł RP

pAweł 
kołoDzieJ
przew. FZZG JSW SA

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 emi-
syjny („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 Ko-
misję 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, Austra-
lii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej ju-
rysdykcji, 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.

Zastrzeżenia prawne do wszystkich materiałów zamieszczonych w wydaniu specjalnym Nowego Górnika:

Pomocnik giełdowy
Czy osoby uprawnione do akcji innych  X

spółek, także tych spoza grupy JSw, po-
winny zrzekać się tych uprawnień, jeżeli 
chcą uczestniczyć w programie pracow-
niczym JSw?

Tak. Dotyczy to zarówno pracowników 
uprawnionych ustawowo, jak i nieupraw-
nionych ustawowo. Pracownik uprawnio-
ny 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 (udzia-
łów) jakich spółek jest uprawniony na mocy 

ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz 
oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnień do 
takich akcji (udziałów). Zarówno oświadcze-
nia pracowników uprawnionych ustawowo, 
jak i pracowników nieuprawnionych usta-
wowo będą stanowiły załącznik do umo-
wy i zostaną przekazane do Ministerstwa 
Skarbu Państwa koordynującego cały proces 
wydawania akcji na mocy ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji w Polsce. 

Jestem pracownikiem Budryka. Jestem  X
uprawniony do akcji kompanii węglo-
wej, 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 

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 oświad-
czenia: o woli nabycia akcji JSW;  o spół-
kach, do których akcji (udziałów) przysłu-
gują pracownikowi uprawnienia z mocy 
ustawy (w tym, że takiemu pracownikowi 
przysługują akcje Kompanii Węglowej); oraz 
oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnień do 
akcji Kompanii Węglowej.

Jestem na liście pracowników upraw- X
nionych do otrzymania akcji JSw. w mię-
dzyczasie 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 oczy-
wiście ktoś takie uprawnienie prawidłowo 
nabył). W drugim przypadku, do akcji JSW 
będą uprawnione osoby, które są zatrudnio-
ne w Grupie, które będą w niej zatrudnio-
ne 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 zwol-
niony po tym dniu, to zachowuje on prawo 
do nieodpłatnego nabycia akcji.
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Nowy Górnik: Długo opierał się pan, za- 
nim górnicy dostali gwarancje zatrudnie-
nia na 10 lat. Dlaczego?

JAROSŁAW ZAGÓ-
ROWSKI: Moim zdaniem 
nawet najlepsze poro-
zumienie ze związkami 
zawodowymi nie za-
gwarantuje miejsc pra-
cy. Tylko rozwój firmy 
i jej dobra kondycja dają 
pewność zatrudnienia 
i pozwalają tworzyć nowe miejsca pracy.

Bał się pan gwarancji zatrudnienia, bo  
nie wierzy pan w rozwój JSW SA?

– Jestem pewien, że nasza spółka będzie 
się rozwijać i zatrudniać nowych pracowni-
ków. Próbowałem przekonać związki zawo-
dowe, abyśmy jak najszybciej zaczęli rozma-
wiać o tym, co trzeba zrobić, aby rosła potęga 
JSW SA. Wiem, że załoga obawia się nowej 
rzeczywistości, dlatego staraliśmy się wypra-
cować kompromisowe rozwiązania w spra-
wie podwyżki płac, gwarancji zatrudnienia, 
a nawet zapewnienia kontroli państwa nad 
spółką i darmowych akcji dla pracowników. 

Te dwie ostatnie kwestie zostały wcześniej 
zagwarantowane w statucie spółki i w pro-
spekcie emisyjnym, bo tylko takie zapisy dają 
gwarancje, o które chodziło załodze.

Kto wygrał wielomiesięczny spór w JSW  
SA?

– Wszyscy są zwycięzcami. Dzięki kom-
promisowi spółka wchodzi na giełdę w at-
mosferze spokoju społecznego. Załoga na 
tym zyskała. Gwarancje zatrudnienia i skala 
podwyżek zostały przyjęte przez analityków 
spokojnie. Uznali, że nie są to zobowiązania 
ponad nasze siły. Moim zdaniem związki 
wykazały się wielkim rozsądkiem i dlate-
go rynki finansowe oceniły ten kompromis 
bardzo pozytywnie. 

Cieszę się, że udało się nam zawrzeć 
porozumienie. Jest ono korzystne dla załogi 
i dla firmy. Jestem przekonany, że debiut 
giełdowy będzie momentem przełomowym 
w relacjach zarządu ze związkami zawodo-
wymi. Wiem, że niektórzy liderzy związkowi 
wcale nie wstydzą się tego, że kupują akcje 
JSW SA, żeby na nich zarobić, i są gotowi 
zapłacić za jedną akcję nawet  złotych. 
Pewnie pan pamięta, jak jeszcze niedawno 

część z nich twierdziła, że nawet darmowe 
akcje to żaden interes dla załogi, bo np.: 
średni pakiet akcji dla pracownika upraw-
nionego będzie wart jakieś  złotych.

Nowy Górnik podawał informację, że  
prognozowana cena akcji w dniu debiutu 
to 1000 złotych. Po podziale (tak zwanym 
splicie), według naszych wyliczeń, akcja 
powinna kosztować 100 złotych.

– Górna granica ceny w ofercie dla in-
dywidualnych inwestorów została ustalona 
na  złotych. To prawie o  proc. więcej, 
niż pan prognozował.

Wróćmy do związków. Po debiucie bę- 
dzie dalszy ciąg wojny, która będzie za-
niżać kurs akcji JSW SA?

– Ze związkami można się dogadać. 
Wszyscy uczymy się, jak wypracować kom-
promis. Proszę, aby pan nie demonizował 
roli związków zawodowych, bo inwestorzy 
wiedzą, że związki działają wszędzie w branży 
górniczej. Za granicą to normalna sytuacja. 
W Polsce wyolbrzymiamy ich rolę. W przy-
padku spółki giełdowej najistotniejsza jest 
strona biznesowa. I właśnie na nią chciałbym 

zwrócić uwagę, bo w ciągu ostatnich kilku 
tygodni zaczęła ona umykać uwadze dzienni-
karzy. JSW SA jest już dużą grupą węglowo-
koksową. Mamy koksownię Przyjaźń, a od 
debiutu giełdowego będziemy mieć Zakłady 
Koksochemicznne Zabrze. Chcemy kupić 
koksownię Victoria. Mamy spółkę energe-
tyczną, chcemy inwestować w przedsięwzię-
cia związane z energetyką, W świadomości 
ludzi wciąż funkcjonujemy jako firma gór-
nicza, ale my już jesteśmy grupą, która poza 
węglem produkuje koks, wytwarza energię, 

Wciąż wydaje mi się, że JSW SA cudem  
wchodzi na giełdę. Kto ten cud uczynił?

– Debiut na giełdzie to sukces całej za-
łogi. Natomiast przygotowania do debiutu 
giełdowego to sukces osób w nie zaanga-
żowanych. Sami nie wierzyliśmy, że potra-
fimy to zrobić. Przyjęliśmy tempo, jakiego 
nie miały inne firmy przygotowujące się do 
debiutów w ostatnich latach. Naprawdę, to, 
co potrafią zrobić pracownicy Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, jest imponujące! Tego nie 
zrobił nikt w Polsce! JSW SA jest świetną 
firmą, mamy świetną załogę.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

DARMOWE AKCJE JSW SA DOSTANIE OKOŁO  TYSIĘCY OSÓB. Górnicy mają gwarancje 
zatrudnienia na  lat. Płace wzrosną o , procenta. Państwo zachowa kontrolę nad 

spółką. Wejście JSW SA na giełdę na tak przyjaznych zasadach to pierwszy przypadek
w ostatnich dwudziestu latach – mówi Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA

Jesteśmy świetną � rmą,
mamy świetną załogę

P 
Kiedy sprawdzę, czy dane dotyczące  

mojego stażu pracy są prawidłowe? A je-
śli wykryję błąd?

Po ogłoszeniu listy każdy pracownik 
powinien zweryfikować poprawność za-
wartych tam danych. W terminie  dni 
od ogłoszenia listy będzie można złożyć 
reklamację. Pamiętajcie! Po upływie tego 
terminu reklamacje nie będą przyjmo-
wane! Reklamację składa się spółce. Do 
reklamacji należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające, że okres zatrudnienia jest 
inny, niż zostało to wskazane na liście. 
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez 
specjalną komisję powołaną przez zarząd 
JSW w terminie  dni od jej złożenia. Od 
uchwały komisji nie przysługuje odwołanie. 
O wyniku reklamacji pracownik zostanie 
poinformowany na piśmie. Na podstawie 
skorygowanej w wyniku reklamacji listy 
zostanie dokonany podział akcji pomiędzy 
grupy pracowników.

Jak wygląda wydawanie akcji? 
Kiedy będzie już znana liczba akcji przy-

padająca dla każdego pracownika uprawnio-
nego, rozpocznie się proces wydawania akcji. 
Umowy nieodpłatnego nabycia akcji będzie 
można zawierać w punktach obsługi klienta 
domu maklerskiego zajmującego się proce-
sem. Obecnie JSW pracuje nad wyborem 
domu maklerskiego, który będzie obsługi-
wał cały proces. Akcje będą wydawane od 
dnia przypadającego na  miesiące po dniu 
sprzedaży przez Skarb Państwa pierwszych 
akcji JSW, czyli zakładając dotychczasowy 

harmonogram oferty, będzie to na przełomie 
września i października. Akcje będą wyda-
wane najpóźniej do dnia przypadającego 
 miesięcy po dniu sprzedaży przez Skarb 
Państwa pierwszych akcji JSW, czyli będzie 
to przełom września i października  
r. O dokładnych datach, w których będzie 
można zawierać umowy, JSW poinformuje 
w późniejszym czasie.

Po upływie  miesięcy od dnia sprze-
daży pierwszych akcji JSW przez Skarb 
Państwa, prawo do nieodpłatnego nabycia 
akcji JSW na mocy ustawy o komercjalizacji 
i prywatyzacji wygaśnie! Nie będzie można 
się odwoływać, ani składać żadnych rekla-
macji! Tę kwestię jasno reguluje ustawa i nie 
ma od tego odstępstw!

Jestem emerytem uprawnionym do  
otrzymania akcji. Czy mogę dokupić ak-
cje w ramach tego dodatkowego pakietu 
skierowanego do pracowników JSW?

Niestety nie. Z transzy pracowniczej 
mogą skorzystać wyłącznie pracownicy Gru-
py JSW, którzy będą zatrudnieni w Grupie 
na dzień  maja  r. Może Pan za to 
dokupić akcje JSW na zasadach takich, jak 
pozostali inwestorzy indywidualni.

W skrzynce pocztowej znalazłem ofertę  
na skup akcji? Czy to się opłaca?

Firmy oferują często zakup akcji za bar-
dzo niewielki procent ich wartości, a za dwa 
lata całą nadwyżkę zatrzymają dla siebie! 
Zarząd JSW pracuje nad rozwiązaniem, 
które pozwoli pracownikom zaciągnąć 
pożyczki pod zastaw akcji pracowniczych, 
tak aby mogli oni uzyskać pieniądze z akcji 

wcześniej, a spłacić pożyczkę np. ze środ-
ków uzyskanych ze sprzedaży akcji. Różnica 
w stosunku do oferty „cinkciarzy” jest pro-
sta: za dwa lata to Wy będziecie korzystali 
z ewentualnego wzrostu wartości akcji, a nie 
oni! Potraktujcie akcje JSW jako inwestycję 
i lokatę kapitału. Zarząd będzie rekomen-
dował regularną wypłatę dywidendy, tj. 
wypłatę z zysku – to będzie dla Was realna 
korzyść, nawet w trakcie trwania blokady 
sprzedaży. 

Nie złożyłem oświadczenia o chęci na- 
bycia akcji w 1997 roku, ale wciąż jestem 
pracownikiem JSW. Czy jestem trakto-
wany jak pracownik uprawniony czy 
nieuprawniony? 

Jak pracownik nieuprawniony na mocy 
ustawy. Jeżeli osoba uprawniona nie złożyła 
w terminie oświadczenia o woli nabycia 
akcji, jej prawo do nieodpłatnego naby-
cia akcji na mocy ustawy o komercjaliza-
cji i prywatyzacji bezpowrotnie wygasło. 
Zarząd JSW wypracował jednak wspólnie 
z Ministerstwem Skarbu Państwa i Mini-
sterstwem Gospodarki rozwiązanie, aby 
takie osoby – o ile wciąż pracują w JSW 
lub we wskazanych spółkach zależnych 
– zostały potraktowane jako pracownicy 
nieuprawnieni ustawowo i mimo wszystko 
otrzymały akcje JSW. 

W praktyce zatem pracownik nieupraw-
niony ustawowo jest pracownikiem upraw-
nionym do otrzymania darmowych akcji 
JSW (brany pod uwagę będzie staż pracy), 
ale nie na podstawie ustawy, a uchwały wal-
nego zgromadzenia JSW.

Mój tato, który zmarł dwa lata temu,  
jest na liście pracowników uprawnionych. 
Czy należą mi się jego akcje? Co muszę 
zrobić?

Tak. Prawo do nieodpłatnego nabycia 
akcji na mocy ustawy o komercjalizacji 
i prywatyzacji podlega dziedziczeniu. Jeżeli 
sprawdziłeś i tata jest na liście pracowników 
uprawnionych, to jego spadkobiercy będą 
mogli nieodpłatnie nabyć akcje JSW, które 
przypadałyby na niego. Trzeba będzie jed-
nak przedstawić dokument potwierdzający 
prawo do dziedziczenia po uprawnionym 
pracowniku. Może być to albo prawomocne 
postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia 
spadku, albo zarejestrowany akt poświad-
czenia dziedziczenia sporządzony przez 
notariusza. Czynności, które musi wyko-
nać spadkobierca będą różne w zależno-
ści od tego, czy posiada on już dokument, 
o którym mowa powyżej, czy dopiero musi 
go uzyskać. Spadkobierca uprawnionego 
pracownika, może nieodpłatnie nabyć akcje 
JSW pod warunkiem przedstawienia doku-
mentu, o którym mowa powyżej, w terminie 
od dnia przypadającego  miesiące po dniu 
sprzedaży przez Skarb Państwa pierwszych 
akcji JSW, najpóźniej do dnia przypadają-
cego  miesięcy po dniu sprzedaży przez 
Skarb Państwa pierwszych akcji JSW. O do-
kładnych datach, JSW poinformuje w póź-
niejszym czasie. Jeżeli zatem spadkobier-
ca ma już dokument potwierdzający jego 
uprawnienia do spadku po uprawnionym 
pracowniku, musi jedynie złożyć w powyż-
szym terminie oświadczenie o woli nabycia 
akcji (zawrzeć umowę) oraz przedstawić 
oryginał stosownego dokumentu
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Nowy GórNik:  X Możliwe jest, aby JSw 
SA nie weszła na giełdę, ale wszyscy do-
stali darmowe akcje i mogli je sprzedać?

AleksANder GrAd: W jakim kabarecie 
usłyszał pan ten skecz? 
Nie, to niemożliwe. JSW 
SA wchodzi na giełdę, 
a nie na kabaretową 
scenę. 

Szkoda. Chyba tyl- X
ko takie rozwiązanie 
uspokoiłoby nastroje 
w spółce. pana zdaniem strajk mógł po-
wstrzymać upublicznienie JSw SA?

– Prospekt emisyjny JSW jest już po za-
twierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finan-
sowego, opublikowany. Ruszyliśmy z pro-
mocją spółki i oferty wśród potencjalnych 
inwestorów. Powstrzymać upublicznienie 
mogłyby tylko bardzo niesprzyjające wa-
runki rynkowe. Akcje protestacyjne i straj-
ki wpływają jedynie na chwilowy spadek 
produkcji, co może przełożyć się na wyniki 
spółki. Domyślam się, że pracownicy, którzy 
otrzymają akcje JSW, będą chcieli je kiedyś 
sprzedać z zyskiem. Jako nowi akcjonariusze 
powinni zadbać, aby rynek wysoko je wyce-
niał. Słabe wyniki finansowe, spowodowane 
chociażby przestojami w pracy, z pewnością 
temu nie pomogą. 

Jastrzębska Spółka Węglowa wchodzi 
na giełdę, dlatego jej wizerunek ma wymier-
ną wartość. Jeżeli przylgnie do niej opinia, 
że to firma szczególnie narażona na pro-
testy i strajki, inwestorzy mogą to ryzyko 
przeliczyć na konkretne pieniądze. Zdaję 
sobie z tego sprawę, dlatego w prospekcie 
emisyjnym poinformowaliśmy o wyjątkowo 
silnej pozycji związków zawodowych. To 
ryzyko dla inwestorów. Na takiej opinii tracą 
wszyscy, w tym wszyscy pracownicy, którzy 
obejmą akcje za darmo. 

Będą mogli sprzedać akcje za dwa lata.  X
na razie nic nie tracą.

– Łatwiej poprawić wynik finansowy 
niż wizerunek. 

wejście JSw SA na giełdę to nie jest  X
nagła i niespodziewana decyzja. Dlacze-
go tak późno zaczęły się rozmowy na ten 
temat ze stroną społeczną?

– Decyzja zapadła w grudniu 2010 roku 
w porozumieniu z wicepremierem i mini-
strem gospodarki Waldemarem Pawlakiem. 
Jak tylko zostały opracowane zasady wejścia 
na giełdę, rozpoczęliśmy rozmowy ze stro-
ną społeczną. Pełną informację o zasadach 
upublicznienia przedstawiliśmy wszystkim 
związkom zawodowym działającym w JSW 
SA i wszystkim pracownikom. Do rodzin 
górniczych wysłałem listy, w których poin-
formowałem o zasadach wejścia na giełdę, 
a sama spółka prowadziła i nadal prowadzi 
kampanię informacyjną.

Zdaniem związków zawodowych w tym  X
wszystkim umknęli pańskiej uwadze 
ludzie.

– To pierwszy w Polsce przypadek, 
kiedy na wejściu na giełdę zyskują wszy-
scy pracownicy. Każdy z pracowników za 
darmo staje się współwłaścicielem firmy, 
w której jest zatrudniony. Do tego dochodzą 

gwarancje pracy na 10 lat. W dodatku zarząd 
JSW SA ma pomóc w znalezieniu banków, 
które udzielą górnikom kredytów pod za-
staw akcji. Dzięki temu górnicy dostaną od 
razu pieniądze. Nie będą musieli korzystać 
na przykład z usług firm, które chcą bardzo 
tanio odkupić ich akcje. Jest to najprzyjaź-
niejsze dla załogi upublicznienie firmy pań-
stwowej w historii niepodległej Polski. To 
dowody świadczące, że ministerstwa skarbu 
i gospodarki zadbały o interes załogi. Czego 
jeszcze potrzeba? 

Może zabrakło odpowiedniego rytu- X
ału? Czegoś w rodzaju tańca godowego 
ze związkami zawodowymi. Może nawet 
hołdu dla związków zawodowych?

– W JSW są najlepsze zarobki spośród 
wszystkich spółek węglowych. To jedyna 
spółka węglowa, w której pracownicy mają 
10-letnie gwarancje zatrudnienia. Wszyscy 
dostaną akcje. Czy to nie jest hołd złożony 
załodze? 

Zbyt łatwo zgodził się pan na takie  X
rozwiązanie.

– Poczucie sprawiedliwości społecznej 
nakazywało mi tak postąpić. Nie mogłem 
dopuścić do sytuacji, w której ponad połowa 
pracowników zostałaby pominięta, kiedy 
będą rozdzielane korzyści z upublicznienia 
spółki. 

nie potrafi  pan rozmawiać  X
z górnikami. 

– Jeżeli uważa pan, że o umiejętności 
rozmowy świadczy spełnianie każdego żą-
dania związków zawodowych, to myli się 
pan. Zanim związki zaczęły grozić strajkiem 
generalnym, były gwarancje miejsc pracy 
i podpisane porozumienie ze związkami 
w tej sprawie, były gwarancje zachowania 
kontroli państwa nad spółką zapisane w sta-
tucie JSW SA, gwarancje darmowych akcji 
dla wszystkich były zapisane w prospekcie 
emisyjnym. Natomiast sporu płacowego nie 
można było w żadnym przypadku łączyć 
z debiutem giełdowym. Są to kwestie, które 
zarząd musi ustalać z załogą w taki sposób, 
by nie obciążać dodatkowo spółki. 

Związki chciały tę sprawę załatwić przed  X
debiutem. Chciały także, aby z nimi pod-
pisać gwarancje darmowych akcji i gwa-
rancje zachowania kontroli przez pań-
stwo nad JSw SA.

– Ostatecznie został podpisany do-
kument, w którym jest informacja, że te 
problemy zostały rozwiązane w prospekcie 
emisyjnym i statucie spółki. Porozumienie 
ze związkami nie gwarantuje darmowych 
akcji. Darmowe akcje dla nieuprawnionych 
gwarantuje decyzja właściciela i musi być 
ona zawarta w prospekcie emisyjnym. Nie-
odpłatne akcje dla uprawnionych zapewnia 
dodatkowo ustawa. Natomiast kontrolę pań-
stwa nad spółką gwarantuje statut spółki. 
Właściciel tak go zmienił, że ten zapis już 
jest. Natomiast spór płacowy toczył się 
z pracodawcą, a minister skarbu nie był 
w żaden sposób stroną sporu.

na tym właśnie polega nieumiejęt- X
ność rozmowy, o której wspominałem. 
Związki potrzebują sukcesu, a pan swoją 

spolegliwością odebrał im ten sukces. 
Dał pan wszystko przed jakimikolwiek 
porozumieniami.

– Nie mogę pracować na sukces propa-
gandowy związków zawodowych. Czy dla 
związków zbyt małym sukcesem jest to, że 12 
tysięcy osób nieuprawnionych dostaje akcje 
za darmo? Ponad 20 tysięcy osób dostaje 
gwarancje zatrudnienia. Jestem przekona-
ny, że garstka osób chce podsycać konflikt 
w spółce. Stanowisko polegające na tym, 
że albo dostajemy wszystko, albo strajkuje-
my, nie jest stanowiskiem negocjacyjnym. 
To szukanie pretekstu do wojny. Poza tym 
rekompensat dla pracowników nieupraw-
nionych do darmowych akcji domagali się 
związkowcy, a ja od razu na to przystałem.

Zachowuje się pan jak ojciec, który ko- X
cha swoje dzieci, tylko nie potrafi tego 
okazać.

– Bardzo szanuję górników. Jestem ab-
solwentem Akademii Górniczo-Hutniczej 
i znam tę branżę. Pozostając w poetyce 
pańskiego pytania, chcę podkreślić, że naj-
bardziej kochający ojciec nie może zgadzać 
się na wszystkie żądania swoich dzieci, bo 
byłoby to zabójcze dla całej rodziny. 

Skąd u pana taka determinacja, aby  X
właśnie teraz upublicznić JSw SA?

– JSW za chwilę będzie spółką giełdo-
wą, a zatem będzie poddana najbardziej 
rynkowym zasadom. Jedna z nich brzmi – 
należy szukać koniunktury. Mamy świetną 
koniunkturę, czas, kiedy światowe indeksy 
giełdowe osiągają bardzo dobre wyniki – stąd 
determinacja, aby transakcję przeprowadzić 
6 lipca. Spółce potrzebna jest także nowa 
jakość zarządzania i przejrzystość działa-
nia. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ 
finansowanie projektów inwestycyjnych, 
niezbędnych w JSW, adekwatnych wielkością 
do skali przedsiębiorstwa, wymaga spełnie-
nia wyśrubowanych warunków. Banki dużo 
przychylniej patrzą na spółki mające stabilną 
sytuację finansową, jasną strukturę właści-
cielską i wysoką jakość zarządzania – a tego 
właśnie będzie wymagać i to właśnie będzie 
gwarantować obecność JSW na Giełdzie 
Papierów Wartościowych.

Czy pana zdaniem pracownicy JSw SA  X
boją się giełdy? Z czego to może wynikać? 
Czy ten lęk jest uzasadniony? 

– Wydaje mi się, że to nie jest lęk przed 
samym upublicznieniem, ale przed czymś 
nowym, czego jeszcze nie znają. Każde-
mu, kto nie jest przekonany do debiutu 
JSW, przypominam debiut Bogdanki, któ-
ra w dźwiękach górniczej orkiestry dętej 
wchodziła na warszawski parkiet, a teraz 
śpiewająco sobie na nim radzi. Od momentu 
upublicznienia spółki nie tylko wzrosły jej 
zyski, ale także zatrudnienie i wynagrodze-
nia, a na tym chyba właśnie zależy pracowni-
kom i akcjonariuszom spółek giełdowych.

Czy rząd zdawał sobie sprawę, że część  X
górniczych liderów związkowych liczyła 
na wzniecenie pożaru w Jastrzębiu? To 
ładnie się komponuje – porozumienia Ja-
strzębskie, kolebka górniczej Solidarno-
ści, wyprzedaż rodowych sreber, ostat-
nie czynne zakłady, w których rodziła się 

wolna polska. Samograj, na którym moż-
na opędzić ekscytujący kawałek kampa-
nii wyborczej. 

– Wierzyłem w rozsądek wszystkich 
ludzi, od których zależy przyszłość JSW, 
i nie zawiodłem się. Celem upublicznienia 
jest wzmocnienie spółki, przestawienie jej na 
tory zarządzania jeszcze bardziej bizneso-
wego i oddalenia się od wpływów polityków. 
Nie ma mowy o wyprzedaży rodowych sre-
ber. Z jednej strony w rękach Skarbu Pań-
stwa pozostanie ponad 50% akcji Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, a z drugiej będziemy 
mieli przejrzyste zasady nadzoru i oceny 
wartości spółki – giełdę. Mimo, iż nie ma 
takiej potrzeby, to dodatkowo dla uspoko-
jenia obaw pracowników wprowadziliśmy 
zmiany w statucie spółki zabezpieczające 
dominujący głos Skarbu Państwa. Ważne 
jest, aby wszystkie strony rozumiały, że do-
bro spółki jest nieporównywalnie ważniejsze 
niż kampania wyborcza. 

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Pomocnik giełdowy
AkCJA to papier wartościowy, doku-

ment świadczący o udziale jego właściciela 
w kapitale spółki akcyjnej. Oznacza to, że 
osoba posiadająca akcje jest współwłaścicie-
lem spółki, czyli posiadaczem części majątku 
firmy. Na początku akcje były po prostu 
kartkami papieru z wypisanymi informa-
cjami o spółce, z biegiem czasu zdobiono je, 
drukowano i zabezpieczano przed fałszer-
stwem. Stąd nazwa papier wartościowy.

Obecnie w Polsce akcje, którymi handlu-
je się na GPW, mają charakter zdemateria-
lizowany. Oznacza to, że nie mają fizycznej 
formy papierowego dokumentu, a istnieją 
jako zapis elektroniczny. Rejestrowaniem pa-
pierów wartościowych zajmuje się Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych.

PAPier wArToŚCiowy. Dokument 
lub zapis w systemie informatycznym na 
rachunku papierów wartościowych, który 
ucieleśnia prawa majątkowe osobie wska-
zanej jako uprawniona w treści dokumentu 
(np. jako okaziciel), a przedłożenie go jest 
warunkiem koniecznym i wystarczającym 
dla realizacji uprawnienia.

oBliGACJA też jest papierem war-
tościowym. Najczęściej obligacje funkcjo-
nują w ten sposób, że jakaś organizacja 
(np. firma, gmina, Skarb Państwa) poży-
cza określoną sumę pieniędzy od innych 
podmiotów (firm, instytucji finansowych, 
osób prywatnych), wystawiając im w za-
mian zaświadczenie, czyli obligacje. Fir-
ma emitująca obligacje zobowiązuje się, 
że po upływie umówionego czasu wypłaci 
pożyczone środki powiększone o ustalo-
ne wcześniej odsetki. Obligacje między 
innymi tym różnią się od akcji, że nie dają 
posiadaczowi żadnych uprawnień wzglę-
dem emitenta. Posiadacz obligacji nie staje 
się współwłaścicielem, nie ma prawa do 
dywidendy (udziału w zysku spółki) czy też 
uczestnictwa w walnych zgromadzeniach 
(współdecydowania o losie spółki). 

W historii polskich prywatyzacji żadna grupa zawodowa nie uzyskała tak wiele 
jak pracownicy JSW SA, jednak związki toczyły bój nawet wtedy, gdy był zatwierdzony 

prospekt emisyjny spółki. – Tylko o co? – pyta AleksANder GrAd, minister skarbu

W drodze na giełdę
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Nowy GórNik: X  Jest pan zwolen-
nikiem wejścia JSw SA na giełdę czy 
przeciwnikiem?

MariaN JaNec-
ki: Decyzja o wejściu 
JSW SA na giełdę już 
zapadła. O prywaty-
zacji spółki i całego 
górnictwa mówi się 
od lat i przez te lata 
wszystkie liczące się 
partie opowiedziały się 
za prywatyzacją. Jeżeli teraz jacyś politycy 
są przeciwko giełdzie, to jest to gra i nic 
więcej. Wejście na giełdę powinno odbyć 
się wtedy, gdy jest to najbardziej opłacalne. 
Analitycy mówią, że 6 lipca 2011 roku jest 
dobrym terminem.

radni Jastrzębia-Zdroju, podobnie jak  X
politycy, chcieli sobie pograć, kiedy szy-
kowali się do przyjęcia uchwały przeciwko 
wprowadzaniu JSw SA na giełdę?

– Nie było takiej uchwały. Byłaby ona 
przekroczeniem kompetencji.

nie było, bo ostatecznie zwycięży- X
ła koncepcja przyjęcia nijakiej uchwały, 
w której mowa, że będzie lepiej, jeżeli 
będzie dobrze, bo jak będzie niedobrze, 
to będzie źle. 

– Radni przyjęli uchwałę, w której wy-
powiadają się za tym, aby siedziba spółki 
pozostała w naszym mieście i aby prywaty-
zacja nie spowodowała utraty miejsc pracy. 
Radni opowiedzieli się także za tym, aby 
środki z prywatyzacji były przeznaczone na 
doinwestowanie JSW SA. Uchwała przyjęta 
na specjalnej sesji wynikała z obaw radnych 
i mieszkańców Jastrzębia-Zdroju o miejsca 

pracy w spółce. Wszyscy także zdają sobie 
sprawę, że przeniesienie centrali JSW SA 
do innego miasta wiązałoby się ze stratami 
dla nas. Były także obawy o to, że firma nie 
skorzysta na prywatyzacji. 

Dlaczego mówi pan o prywatyzacji JSw  X
SA, skoro na giełdę trafi mniej niż 50 proc. 
akcji?

– Uważam, że w przyszłości JSW SA zo-
stanie całkowicie sprywatyzowana. Wejście 
na giełdę to pierwszy krok. Skarb Państwa 
ma wielkie potrzeby. 

gdyby pan był właścicielem JSw SA,  X
wprowadzałby pan ją na giełdę?

– Gdybym potrzebował kapitału, to bym 
wprowadzał.

Dobrze jest być prezydentem miasta,  X
w którym jest firma warta nawet około 
20 miliardów złotych?

– Suma 20 miliardów jest dla mnie nie-
wyobrażalna. Jestem ustawowym właścicie-
lem wodociągów. Ten zakład jest wart ponad 
300 milionów złotych. Budżet Jastrzębia-
Zdroju to 440 milionów zł. 

Mieszkańcy regionu jastrzębskiego  X
będą mieli dodatkowo do wydania przy-
najmniej 1,6 miliarda złotych, gdy za dwa 
lata będą mogli sprzedać darmowe ak-
cje. To duży zastrzyk pieniędzy dla go-
spodarki Jastrzębia-Zdroju i sąsiednich 
miejscowości?

– Około półtora miliarda złotych dodat-
kowych pieniędzy to dla ekonomii naszego 
regionu potężny zastrzyk. To prawie cztero-
letni budżet miasta. Część z tych pieniędzy 
„wypłynie” w Polskę, bo wielu emerytów 

górniczych wyjechało w swoje rodzinne 
strony. Jednak znaczną kwotę mieszkańcy 
wydadzą na miejscu. Budżet miasta skorzy-
sta także na wpływach z podatku od osób 
fizycznych. Proszę jednak pamiętać, że pań-
skie wyliczenia są prawdziwe tylko wtedy, 
gdy akcje nie będą tracić na wartości.

proszę, aby pan pamiętał, że moje wy- X
liczenia są prawdziwe tylko wtedy, gdy 
jedna akcja będzie kosztować 100 złotych. 
Jeżeli za dwa lata zdrożeją np. do 200 zło-
tych, to wtedy będziemy mówić o jakichś 
3 miliardach złotych.

– Na razie są to pieniądze wirtualne. 
Jeżeli założymy, że ma pan rację, to będzie-
my mieli na przykład jeszcze większy boom 
budowlany. Ten boom już trwa od kilku 
lat. Obserwujemy zjawisko przenoszenia 
się ludzi na obrzeża miasta i do pobliskich 
miejscowości. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju 
kupują działki i budują domy. Bardzo czę-
sto są to górnicy. Domy są ładne, zadbane. 
Uważam, że jest to jeden z elementów, który 
burzy mit górnika, który lata z kilofem. 

Ciągle nie odpowiedział pan na pytanie,  X
czy jest pan zwolennikiem wejścia JSw SA 
na giełdę, czy przeciwnikiem?

– Nie wiem, jak spółka będzie funkcjono-
wać po debiucie giełdowym, nie wiem także, 
kiedy zostanie całkowicie sprywatyzowana. 
Dla miasta to nowa sytuacja. Wiemy, jak za-
chowywała się firma państwowa, kiedy trzeba 
było płacić za szkody górnicze, kiedy prosili-
śmy o dofinansowanie sportu i kiedy trzeba 
było rozwiązywać różne problemy związane 
z efektami ubocznymi działalności górniczej. 
Możliwe, że akcjonariusze będą prowadzić 
inną politykę, niekorzystną dla miasta. 

Albo będzie im zależało na dobrym wi- X
zerunku firmy i będą prowadzić bardzo 
korzystną politykę dla miasta.

– To też możliwe.

powie pan, czy jest pan zwolennikiem  X
czy przeciwnikiem wejścia na giełdę Ja-
strzębskiej Spółki węglowej? 

– Powiedziałem panu o pewnych 
obawach.

Zna pan firmę giełdową, której nie za- X
leży na dobrej opinii?

– Nie znam. Może się okazać, że zmia-
na struktury własności JSW SA będzie dla 
mieszkańców korzystna. Ja tego nie wy-
kluczam. Natomiast powtarzam obawy 
mieszkańców.

proszę pomyśleć o sobie jak o Maria- X
nie Janeckim, który może wygłosić wła-
sną opinię i proszę odpowiedzieć, czy to 
dobrze, czy źle, że JSw SA wchodzi na 
giełdę?

– Jakiej odpowiedzi pan oczekuje?

prawdziwej. X
– Nie mam żadnych doświadczeń w rela-

cjach z firmą giełdową. Natomiast proszę nie 
robić ze mnie przeciwnika wolnego rynku, 
giełdy czy prywatnego górnictwa. Na przy-
kład mało kto wie, że służba zdrowia jest 
u nas całkowicie prywatna. Świetnie działa. 
Prywatyzowaliśmy stołówki szkolne i świetnie 
działają. O Jastrzębiu-Zdroju krąży opinia, że 
jesteśmy miastem zbudowanym za socjalizmu 
i myślimy tak, jak myślano w tamtej epoce. 
Nie, my w wielu rozwiązaniach jesteśmy lepsi 
od miast z wielkimi tradycjami.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki 

Około półtora miliarda złotych z darmowych akcji dla pracowników JSW SA 
to zdaniem MariaNa JaNeckieGo, prezydenta Jastrzębia-Zdroju to potężny zastrzyk 

pieniędzy dla regionu

nie ugrzęźliśmy w socjaliźmie

R e k l A M A
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maciej rzepecki

W środę 6 lipca Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa 
zadebiutuje na Giełdzie 
Papierów Wartościo-
wych. To już pewne. 

Reprezentowana przez związki zawodo-
we strona społeczna, zarząd spółki oraz 
przedstawiciele rządu osiągnęli kompro-
mis, którego efektem jest podpisane 10 
czerwca porozumienie. Emocje wywoły-
wane zbliżającym się upublicznieniem JSW 
jednak nie opadają – przeniosły się jedynie 
ze sfery publicznej do prywatnych rozmów 
górników i ludzi związanych z przemysłem 
wydobywczym. W jednej kwestii nic nie 
uległo wszak zmianie – podobnie jak przed 
zawarciem porozumienia, tak i teraz opinie 
są podzielone. 

Środa 15 czerwca, godzina 9.00. W Susz-
cu, na terenie którego mieści się jedna z ko-
palń JSW – KWK Krupiński, jest spokojnie 
i cicho. Starsze osoby wracają z zakupów, 
spacerują, chciałoby się rzec – dzień jak 
co dzień. 

W okolicach kopalni jest podobnie. 
Do następnej zmiany zostało jeszcze tro-
chę czasu, nie zaszkodzi więc pokręcić się 
po okolicy i podyskutować z ludźmi. Na 
pobliskim przystanku zaczepiam pana Se-
bastiana Kuczyńskiego, mieszkańca Susz-
ca. Przedstawiam się. Tłumaczę, że jestem 
dziennikarzem i chciałbym porozmawiać 
o zbliżającym się upu-
blicznieniu JSW. Pan 
Sebastian czeka na au-
tobus, który lada chwi-
la powinien nadjechać, 
ale zgadza się na krótki 
komentarz. Podkreśla, 
że sprawa nie jest ła-
twa w ocenie: – Trzeba 
rozgraniczyć dwie kwestie – mówi. – Jeśli 
bowiem chodzi o rozwój spółki, to jest rze-
czą normalną, że każda duża firma, która 
chce przynosić zyski, musi w końcu wejść 
na giełdę, tego procesu nie da się zatrzy-
mać. Inna sprawa dotyczy jednak tego, na 
jakich zasadach to się odbędzie. A trzeba 
pamiętać, że chodzi o ogromną rzeszę ludzi 
– tutaj przecież wszystko się opiera na gór-
nictwie, całe rodziny z tego żyją. Dlatego nie 
dziwię się strajkom, to przecież normalne, 
że chłopaki chcieli się zabezpieczyć przed 
ewentualnymi negatywnymi konsekwencja-
mi całego przedsięwzięcia. 

NiepewNość

Cechownia rozbrzmiewa dziesiątkami 
głosów. Górnicy, którzy oczekują tu na swoją 
zmianę, są w dobrych nastrojach, żartują, 
śmieją się. Kiedy podchodzę do jednej z grup 
i mówię, że chciałbym przeprowadzić wy-
wiad, robi się jeszcze weselej, a kandydatów 
na rozmówców wydaje się nie brakować. 
Sytuacja nieco się jednak odmienia, kiedy 

dodaję, że interesują mnie opinie w kwe-
stii rychłego upublicz-
nienia JSW. Na dłuż-
szą rozmowę zgadza 
się jedynie Grzegorz 
Krzyż, który mówi bez 
ogródek, że jest całko-
wicie przeciwny wejściu 
spółki na giełdę i doda-
je: – Powiem brutalnie, 
ja się czuję przez związkowców oszukany. 
Zupełnie inaczej to wszystko wyglądało, 
kiedy rozmawiali z nami tutaj w cechowni 
i zapewniali, że zawalczą o wszystkie postu-
laty, a, jak wiemy, stanęło ostatecznie na tym, 
że naszych żądań nie spełniono w całości 
– zaznacza. Pytam, czy dostrzega jednak 

mimo wszystko jakieś pozytywne strony 
obecnej sytuacji: – Tyle dobrze, że na razie 
możemy pracować – odpowiada. – A co 
będzie dalej? Trudno powiedzieć. Czujemy 
dużą niepewność – kończy. 

W porównaniu do gwarnej cechowni 
pomieszczenie, gdzie górnicy odbierają po-
siłki regeneracyjne, stanowi oazę spokoju. 
Wypowiedzi odnośnie 
upublicznienia JSW 
są jednak utrzymane 
w podobnym tonie: – 
Moim zdaniem było 
dobrze tak, jak było 
– mówi Szymon Pu-
stelnik, który pracuje 
w dziale wydobywczym. 
– Ja zresztą nie rozumiem tych zapewnień, 
obietnic, one do mnie nie docierają. Muszę 
to wszystko zobaczyć czarno na białym, 
dopiero wtedy będę mógł być spokojny – 
dodaje. Pytam o akcje, czy upatruje w nich 
szansy na powiększenie własnego budżetu: 
– Trudno powiedzieć, ile na tym zarobi-
my – odpowiada – liczby przecież do ludzi 
nie przemawiają. Tak naprawdę wszystko 
się okaże po około trzech miesiącach od 

debiutu giełdowego spółki, wtedy będzie 
można mówić o jakichś konkretnych, po-
zytywnych bądź negatywnych, konsekwen-
cjach upublicznienia.

Jolanta Frej, która 
jest wydawczynią po-
siłków regeneracyjnych 
w KWK Krupiński, 
idzie jeszcze dalej. Jej 
zdaniem porozumienie, 
jakie zostało zawarte 
pomiędzy zarządem 
a związkowcami, obfi-
towało jedynie w „piękne słowa”: – Jak przyj-
dzie co do czego, to i tak zrobią, co będą 
chcieli, czyli oddadzą większość udziałów 
w JSW w prywatne ręce. Myślę bowiem, 
że obecne ustalenia są jedynie chwilowe 
– twierdzi. A co z zapisanymi na papierze 
zabezpieczeniami: gwarancją 10-letniego 
zatrudnienia, utrzymaniem przez państwo 
kontroli nad spółką, prawem do nieodpłat-
nego nabycia akcji? – próbuję drążyć temat. 
– To jest mydlenie oczu górnikom – ucina 
krótko pani Jolanta. 

Akcje – reAkcje 
Magazyn sprzętu ratowniczego, gdzie 

rozmawiam z Wojciechem Urbankiem, pra-
cownikiem dozoru górniczego, a wcześniej 
przez 15 lat członkiem ekipy ratowników 
górniczych, znajduje 
się na parterze budynku 
kopalni. Niemal absolut-
na cisza, jaka tu panuje, 
sprzyja rzeczowej roz-
mowie. Pan Wojciech 
chwali związki zawo-
dowe, przede wszystkim 
za jakość komunikacji 
z załogą. Jak mówi, górnicy byli na bieżąco 
informowani o podejmowanych decyzjach, 
postulatach, prowadzonych negocjacjach: – 
Moim zdaniem związkowcy dołożyli wszel-
kich starań, aby zapewnić pracownikom gwa-
rancję zatrudnienia w JSW oraz, co tu dużo 
mówić, pewne korzyści natury finansowej, 
jakie wynikać będą z upublicznienia spółki 
– podkreśla z przekonaniem. Pytany o akcje, 
powiada, że nie traktuje ich jedynie w katego-
riach zarobkowych. – Posiadanie akcji spółki 

Górnicy czekają na debiut Giełdowy. 
Są tacy, którzy sprzedają prawa do akcji.  
Pewnie uwierzyli, że będą mało warte. 

Jednak większość górników chce zatrzymać darmowe akcje 
i poczekać, aż będzie można je sprzedać na giełdzie. 

Jan Majewski dziwi się tym, którzy chcą sprzedawać prawa do 
akcji: – Ja i moi koledzy z pracy nie zamierzamy odsprzedawać 

praw do akcji, które dostaniemy. 
Ich wartość to przecież nasza wspólna praca. 

Byłoby więc nieroztropnie tak po prostu 
oddawać jej owoce w cudze ręce. 

Tylko rozwój
zagwarantuje zyski

Liczba na temat 

146 zł
za akcje

to maksymalna cena, jaką będą płacić inwestorzy 
indywidualni. Została ona ustalona po przepro-
wadzeniu podziału akcji w stosunku 1:10. Przed 
podziałem jedna akcja kosztowałaby 1460 zł. 
W tekstach publikowanych w Nowym Górniku 
ocenialiśmy, że jedna akcja przed podziałem 
będzie kosztować 1000 zł. Na podziale akcji nie 
stracą osoby, które dostaną je za darmo. Obejmą 
10 razy więcej akcji. Na przykład: jeżeli ktoś miał 
objąć 30 akcji, to teraz obejmie 300.

jest rzeczą normalną, że każda duża firma, która chce przynosić zyski, musi w końcu wejść na giełdę, tego procesu nie da się zatrzymać. 
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to przecież nade wszystko przywilej bycia 
współwłaścicielem zakładu, w którym się 
pracuje, i – co za tym idzie – większe niż w tej 
chwili poczucie stabilności i bezpieczeństwa. 
Po upublicznieniu to do załogi będzie nale-
żał istotny głos w sprawie przyszłości JSW. 
Innymi słowy, to my będziemy w jakimś sen-
sie współdecydować o konkretnych ruchach 
i działaniach – przekonuje. Zaznacza jednak, 
że akcje to również z oczywistych względów 
lokata kapitału, a mając na uwadze obec-
ną koniunkturę na węgiel oraz sceptycyzm 
wobec energetyki jądrowej, jaki zapanował 
na świecie po marcowej tragedii w Japonii, 
o kurs akcji JSW można 
być spokojnym.

Optymistą, jeśli 
chodzi o akcje, jest też 
Jan Majewski, mechanik 
sprzętu ratowniczego, 
który w Krupińskim od-
powiedzialny jest także 
za sprawy informatycz-
ne: – Jastrzębska Spółka Węglowa jest firmą 
prężnie się rozwijającą, dlatego sądzę, że na 

akcjach zarobimy, choć trudno w tej chwili 
rozstrzygnąć, jak duże to będą pieniądze – 
mówi. Jak zastrzega, daleki jest od bagateli-
zowania obaw załogi, które są w pewnej mie-
rze również jego obawami. Daje jednak do 
zrozumienia, że porozumienie, które udało 
się osiągnąć, choć nie spełnia w stu procen-
tach oczekiwań pracowników, należy przyjąć 
do wiadomości.

W kwestii akcji JSW 
wtóruje mu Marek Flor-
czak, pracownik dozoru 
górniczego, który zazna-
cza, że dochody z akcji 
uzależnione będą m.in. 
od wiedzy oraz zainte-
resowania, jakie się tej 
sprawie poświęci: – Jeśli ktoś się tym mocno 
zainteresuje, to może zyskać niemałe pienią-
dze – twierdzi.  – Dużo oczywiście będzie 
zależało od ogólnej koniunktury gospodarki, 
ale jeśli będzie tak, jak na początku tego roku, 
to powinno być dobrze – dodaje. 

Rozmowy z osobami uprawnionymi 
do bezpłatnego nabycia akcji potwierdzają 

istnienie zjawiska, o którym mówiło się od 
czasu, kiedy pojawiła się informacja, że JSW 
zadebiutuje na giełdzie – chodzi oczywi-
ście o fakt ich „skupowania” przez prywatne 
firmy: – Część moich znajomych zdążyła 
już „sprzedać” swoje akcje. Dlaczego? Zwy-
czajnie – ludziom potrzebna jest gotówka 
– mówił w trakcie naszej rozmowy Seba-
stian Kuczyński, wspomniany na początku 
mieszkaniec Suszca, który akcje dostanie po 
zmarłym ojcu. – Ale ja nie zamierzam się 
ich pozbywać. Patrząc przyszłościowo, jest 
to przecież zawsze jakaś forma zabezpie-
czenia finansowego – zaznaczył. Również 
Jan Majewski dziwi się takiemu zachowaniu 
niektórych górników: – Ja i moi koledzy 
z pracy nie zamierzamy odsprzedawać praw 
do akcji, które dostaniemy. Ich wartość to 
przecież nasza wspólna praca. Byłoby więc 
nieroztropnie tak po prostu oddawać jej 
owoce w cudze ręce. 

OgrOmne 
zainteresOwanie

W biurze zatrudnienia, gdzie można 
zasięgnąć wiedzy na temat akcji Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, 
telefony dzwonią jeden 
za drugim. Danuta Za-
górska, szefowa działu 
zatrudnienia w KWK 
Krupiński, z którą roz-
mawiam o skali zainte-
resowania akcjami, zmu-
szona jest kilkukrotnie 
przerywać naszą rozmowę ze względu na 
nieustanne połączenia. Kiedy wreszcie na-
stępuje chwila spokoju, pytam, kim z reguły 
są jej rozmówcy. W odpowiedzi słyszę, że 
można powiedzieć, iż reprezentują oni niemal 

cały przekrój społeczności górniczej: – Dzwo-
nią do nas pracownicy, którzy są obecnie 
zatrudnieni w kopalni. Dzwonią emeryci 
i renciści, którzy chcą się dowiedzieć, czy są 
na liście osób uprawnionych do nieodpłatne-
go nabycia akcji. Dzwonią także wdowy oraz 
dzieci zmarłych górników, którym udzie-
lamy informacji o zasadach dziedziczenia 
oraz podpowiadamy, co należy załatwić, aby 
uzyskać prawa do akcji. Zainteresowanie jest 
doprawdy ogromne. Oczywiście odpowiada-
my również na wszystkie pytania oraz roz-
wiewamy wszelkie wątpliwości – podkreśla 
Danuta Zagórska. 

Przed pokojem nr 20 widnieje szyld 
PKO BP. Od dziś przez trzy najbliższe dni 
można tutaj składać zapisy na akcje Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. Przed drzwiami kil-
kuosobowa kolejka. Jak wynika z rozmów 
oczekujących, załatwienie przez jedną oso-
bę wszystkich formalności trwa średnio do 
dwudziestu minut. Kiedy nadarza się ku 
temu okazja, pytam Tomasza Golanowskie-
go, pracownika Domu Maklerskiego PKO BP, 
który przyjmuje zapisy na akcje na terenie 
zakładów JSW, o świadomość i wiedzę, jaką 
mają na temat giełdy pracownicy uprawnieni 
do ich nieodpłatnego nabycia: – Świadomość 
tych ludzi jest raczej niewielka – stwierdza. 
Co prawda, zaznacza, zdarzają się osoby, 
które miały wcześniej do czynienia z GPW, 
ale są to pojedyncze przypadki. Niektóre 
sprawy należy więc dokładnie wyjaśnić: – 
Pytania dotyczą zwłaszcza tego, w jaki spo-
sób złożyć zapis na akcje oraz kiedy dokonać 
przelewu na rachunek maklerski – mówi 
Tomasz Golanowski. – Zdarzają się również 
pytania związane z akcjami pracowniczymi, 
np. czy tego typu akcje wymagają założenia 
rachunku inwestycyjnego – dodaje. 

A k t u A l n o ś c i

Tylko rozwój
zagwarantuje zyski

Pomocnik giełdowy
8. Co zrobić jeśli jako spadkobierca nie mam dokumentu potwierdzającego moje  X

prawo do dziedziczenia po uprawnionym?
Jeżeli spadkobierca nie dysponuje jeszcze dokumentem potwierdzającym jego prawo 

do dziedziczenia po uprawnionym pracowniku, to powinien niezwłocznie udać się do 
notariusza w celu poświadczenia dziedziczenia, lub wystąpić do sądu o stwierdzenie na-
bycia spadku. O stwierdzenie nabycia spadku należy wystąpić do sądu najpóźniej do dnia 
przypadającego 27 miesięcy po dniu sprzedaży przez Skarb Państwa pierwszych akcji JSW. 
W takim przypadku termin na złożenie przez spadkobiercę oświadczenia o woli nabycia 
akcji (zawarcie umowy) oraz przedstawienia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia 
spadku biegnie od chwili doręczenia takiego postanowienia przez sąd. Umowa może zostać 
zawarta w ciągu 24 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia (a nie jak w normalnym przy-
padku w ciągu 27 miesięcy od dnia sprzedaży przez Skarb Państwa pierwszych akcji JSW). 
W przypadku uzyskania notarialnego poświadczenia nabycia spadku, termin na zawarcie 
umowy przez spadkobiercę wydłuża się o jeden miesiąc w stosunku do zasad ogólnych, o ile 
śmierć uprawnionego pracownika nastąpiła przed upływem terminu wygaśnięcia prawa do 
nieodpłatnego nabycia akcji. W tym terminie należy przedstawić też zarejestrowany akt 
poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

jest rzeczą normalną, że każda duża firma, która chce przynosić zyski, musi w końcu wejść na giełdę, tego procesu nie da się zatrzymać. 
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Nowy GórNik:  X Dlaczego Jastrzębska 
Spółka węglowa tak późno wchodzi na 
giełdę?

ANdrzej kAr-
bowNik: Uważam, że 
JSW SA powinna być 
na giełdzie od dawna. 
Byłoby to zwieńczenie 
programu restruktury-
zacji górnictwa reali-
zowanego przez rząd 
AWS. Mieliśmy szansę 
na prywatyzację górnictwa pod koniec rzą-
dów SLD, kiedy premierem był Marek Belka, 
bo wtedy pojawiła się strategia prywatyzacji 
całej branży. Miałem okazję komentować tę 
strategię. Bardzo mi się podobała.

To oznacza, że bardzo się panu podo- X
ba wejście JSw SA na giełdę, bo naresz-
cie jest realizowana strategia sprzed oko-
ło 7 lat?

– Niestety, polityka zwyciężyła i bar-
dzo dobry projekt prywatyzacji górnictwa 
został utrącony. Jak wiadomo, pierwsza na 
giełdzie zadebiutowała kop. Bogdanka. Rząd 
premiera Tuska poważnie zajął się plana-
mi upublicznienia firm górniczych. Jednak 
gdyby nie determinacja zarządu JSW SA, 
pewnie nie byłoby debiutu giełdowego tej 
spółki w tym roku. 

w koncepcji premiera Belki było po- X
wołanie dużej grupy węglowo-koksowej, 
która powstaje dopiero teraz. Były także 
plany współpracy transgranicznej między 
grupą JSw SA a kopalniami, koksownia-
mi i hutami po czeskiej stronie. Docelowo 
mogła powstać międzynarodowa grupa 
węglowo-koksowo-stalowa. Można wró-
cić do tych planów?

– Wątpię. Rzeczywistość gospodarcza 
bardzo się zmieniła. Jastrzębska Spółka Wę-
glowa dysponuje dużym kapitałem. Problem 
polega na tym, że musi wybrać kierunek 
rozwoju. Może być to ekspansja zagranicz-
na, może to być także szukanie rentownych 
przedsięwzięć nie związanych z działalno-
ścią podstawową. Druga możliwość jest 

godna uwagi ze względu na to, że kiedyś 
może przyjść kryzys i wtedy spółka będzie 
wspierała się na „drugiej nodze”. Decyzje 
o strategii rozwoju JSW SA wciąż będzie 
podejmował Skarb Państwa, ale rola zarządu 
może być wielka przy wyznaczaniu kierun-
ków tego rozwoju i pozyskiwaniu inwestycji 
dla swojego kapitału. Uważam, że mono-
kultura węgla w Jastrzębiu-Zdroju powinna 
być przełamywana. Wiem, że sama JSW 
SA nic nie zrobi. Potrzebna jest współpraca 
z administracją samorządową, potrzebny 
jest plan rozwoju regionu jastrzębskiego 
uwzględniający możliwości spółki, jej poten-
cjał finansowy i plany rozwoju oraz udział 
innych inwestorów.

na razie nikt nie ma pomysłu na to, jak  X
włączyć JSw SA w plany regionu.

– Powinniśmy poczekać na ogłoszenie 
strategii spółki po jej prywatyzacji. Uważam, 
że firmy tak duże, z tak dużym kapitałem, 
nie mogą ograniczać się wyłącznie do dzia-
łalności, która do tej pory dostarczała im 
zysków. Zasoby węgla kiedyś się skończą. 
Przy monokulturze przemysłowej w Jastrzę-
biu koniec zasobów węgla oznaczać będzie 
dramat dla regionu jastrzębskiego.

w co JSw SA powinna inwestować? X
– Nie wiem. Mówię jedynie o pewnym 

sposobie myślenia o strategii rozwoju spółki, 
który powinien doprowadzić do odpowiedzi 
na pańskie pytanie. Ta odpowiedź będzie 
zawarta w dobrze przygotowanej strategii 
rozwoju JSW SA.

Uważam, że ministerstwa skarbu i go- X
spodarki nie mają pomysłu na firmę war-
tą około 20 miliardów złotych, która może 
być kołem zamachowym dla gospodarki 
regionu jastrzębskiego i dla całego Ślą-
ska. To źle wróży.

– Ministrowie nie muszą mieć pomysłu. 
To zarząd powinien wypracować koncepcję, 
zdobyć dla niej akceptację rady nadzorczej 
i właściciela, a później ją realizować. Ta-
kie działanie na zarządzie JSW SA wymusi 
giełda. Co prawda wprowadzenie na giełdę 

pakietu mniejszościowego akcji nie unieza-
leżni spółki od Skarbu Państwa, ale wymusi 
kilka działań charakterystycznych dla spółek 
publicznych. Podstawowym jest planowanie 
strategii rozwoju.

Dopiero prawdziwy właściciel może po- X
gonić zarząd do roboty?

– Ja jednak jestem przekonany, że bar-
dziej chodzi o zezwolenie państwowego 
właściciela dla zarządu na realizację planów 
rozwojowych, niż poganianie do roboty.

w takim razie jak długo JSw SA nie zo- X
stanie sprywatyzowana, tak długo nie bę-
dzie się rozwijać?

– Powinna zacząć rozwijać się jak naj-
szybciej i jak najszybciej zdywersyfikować 
swoją działalność. 

Dlaczego zarząd ma teraz wychylać  X
się z pomysłami, które nie spodobają się 
ministrom?

– Spółka ma duży kapitał i powinna go 
inwestować. To argument, który powinien 
przekonać każdego ministra. Zgadzam się, 
że potrzebna jest śmiałość zarządu i śmia-
łość ministrów. JSW SA musi zachowywać 
się jak spółka giełdowa. Jestem przeko-
nany, że tej śmiałości zarządowi spółki 
wystarczy. 

Ma pan pomysł, jak zmniejszyć poziom  X
strachu i poziom złości wśród pracowni-
ków JSw SA, którzy obawiają się zmian?

– Trzeba docierać do nich z rzetelną 
informacją. Wejście na giełdę nie oznacza, 
że kiedyś przyjdzie właściciel, który będzie 
zwalniał pracowników, wyzyskiwał i poni-
żał. To nie te czasy. O miejscach pracy i ich 
stabilności decyduje kondycja firmy, a nie jej 
forma własności. Myślę, że poczucie strachu 
i złości zbyt często podsycają związki zawo-
dowe. To niebezpieczna gra.

Część górników wciągnięta w tę grę  X
uwierzyła w to, że akcje ich firmy będą 
niewiele warte i dlatego ponoć już teraz 
sprzedają prawa do akcji. Moim zdaniem 

sprzedają tanio, bo uwierzyli kilku nieod-
powiedzialnym liderom związkowym.

– Współczuję tym, którzy tak twierdzili. 
Za dwa lata, kiedy będzie można sprzedawać 
darmowe akcje na giełdzie, ich koledzy mogą 
mieć do nich olbrzymie pretensje.

powinny być jakieś granice moralne,  X
których nie powinno się przekraczać 
nawet w czasie najostrzejszych kon-
fliktów między zarządem a związkami 
zawodowymi?

– W takich wojnach nie powinno na-
rażać się załogi na straty. Nie powinno się 
także nadużywać straszaka strajkowego, bo 
to powoduje, że górnictwo wciąż ma złą 
prasę. Związki górnicze mają problem z do-
chodzeniem do kompromisu. Zbyt często 
roztaczają także katastroficzne wizje przed 
załogą. 

realizował pan reformę górnictwa w la- X
tach 1998-2002. Z kopalń w ciągu 3 lat ode-
szło ponad 100 tys. górników i nawet jed-
na petarda nie wybuchła z tego powodu. 
To oznacza, że można przekonać związki 
zawodowe i można znaleźć kompromiso-
we rozwiązanie. 

– Wtedy wszyscy zdawali sobie sprawę, 
że jeżeli nie zrestrukturyzujemy górnictwa, 
to państwo nie wytrzyma tego ciężaru. Li-
derzy związkowi także to rozumieli. Mię-
dzy rządem a związkami doszło do swego 
rodzaju umowy: my nie zostawiamy ludzi 
bez środków do życia, dajemy odprawy i ni-
kogo nie zwalniamy, a związki nie torpedują 
reform. 

To był układ, który ustalał także pewne  X
zasady moralne i etyczne. Dlaczego teraz 
jest to niemożliwe?

– Teraz jest zbyt dobra sytuacja ekono-
miczna spółki.

Czyżby dobrobyt deprawował? X
– Pewnie jest ziarno prawdy w tym 

stwierdzeniu.
Rozmawiał:

Sławomir StarzyńSki

a k t u a l n o ś c i8
Zasoby węgla kiedyś się skończą. Jastrzębska Spółka Węglowa ma kapitał, który może 

przyciągnąć inwestycje z branży nie związanej z górnictwem. Wierzę, że zarząd wykorzysta 
tę szansę dla firmy i regionu – mówi prof. Andrzej KArbowniK, rektor Politechniki Śląskiej, 

współtwórca programu górniczego rządu AWS.

Czekam na strategię 
rozwoju

Pomocnik giełdowy
kiedy dowiem się ile dostanę ak- X

cji i ile są warte? kto mnie o tym 
poinformuje?

Liczba akcji dla każdego pracownika 
będzie znana nie później niż w ciągu 3 
miesięcy od debiutu giełdowego JSW czyli 
najpóźniej na początku października – za-
kładając obecny harmonogram. Zostanie 
ona ustalona w porozumieniu ze związkami 
zawodowymi. Wcześniej wszyscy pracowni-
cy (oraz osoby, które są uprawnione do akcji, 
ale już nie są pracownikami) zostaną po-
dzieleni na grupy, wyodrębnione ze względu 
na okres zatrudnienia. W ramach jednej 
grupy wszyscy dostaną taką samą liczbę 

akcji. Podział na grupy nastąpi w oparciu 
o listy pracowników, uwzględniające staż 
zatrudnienia w spółce oraz w jej poprzed-
niku prawnym.

Informacja na temat sporządzenia 
listy, terminie i miejscu jej wywieszenia 
oraz o terminie, miejscu i sposobie składa-
nia reklamacji co do okresu zatrudnienia 
zostanie podana przez JSW na stronie 
internetowej spółki www.jsw.pl; gazetę 
„Jastrzębski Węgiel”. Informacje znajdzie-
cie też na tablicach ogłoszeń we wszyst-
kich zakładach Grupy JSW, prasie, radiu 
i telewizji o zasięgu krajowym i lokalnym. 
Po przeprowadzeniu postępowania rekla-
macyjnego co do okresów zatrudnienia 
i ustaleniu liczby akcji przypadającej na 

poszczególnych pracowników JSW opubli-
kuje ostateczną wersję listy uzupełnioną 
o liczbę akcji przypadającą dla każdego 
imiennie wskazanego pracownika. Nastąpi 
to nie później, niż 3 miesiące po debiucie 
giełdowym JSW. Analogiczne zasady będą 
dotyczyły pracowników uprawnionych 
jak i nieuprawnionych. Wartość akcji 
(ich rynkowy kurs) poznamy w momen-
cie ustalenia ceny sprzedaży w trakcie 
oferty publicznej. Po debiucie, kurs ten 
będzie podlegał codziennym wahaniom 
w zależności od relacji popytu i poda-
ży na akcje spółki. Trzeba pamiętać, że 
akcje pracownicze są objęte dwuletnim 
zakazem obrotu co wynika z ustawy. Do-
piero po upływie tego okresu pracownicy 

(uprawnieni i nieuprawnieni) będą mogli 
sprzedać akcje.

Dowiedziałem się, że jestem na liście  X
pracowników uprawnionych. Co dalej?

Należy spokojnie czekać. Po debiucie 
giełdowym JSW, który planowany jest na 6 
lipca tego roku, zostanie opublikowana lista 
pracowników uwzględniająca staż zatrud-
nienia w: przedsiębiorstwach państwowych, 
które weszły w skład JSW S.A. w 1993 r., 
a więc w momencie komercjalizacji tj. po-
wstania Spółki Akcyjnej JSW; w poprzed-
nikach tych przedsiębiorstw państwowych; 
oraz JSW S.A. od dnia komercjalizacji do 
dnia debiutu giełdowego oraz łączny okres 
zatrudnienia w tych podmiotach.
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Chcę powiedzieć, 
że nastał czas spokoju. 
Dziękuję redakcji Nowe-
go Górnika za rzetelne 
informacje o przewi-
dywanej cenie akcji po 
wejściu na giełdę. Poda-
waliście, że jedna akcja 
będzie kosztować około  złotych. Po 
podziale akcji :, według waszych wyli-
czeń akcja powinna kosztować  złotych. 
W ofercie dla inwestorów indywidualnych 
można było zapisywać się na akcje po maksy-
malnej cenie  złotych. Wyliczenia Nowego 
Górnika pokazały, że akcje będą dużo warte. 
Mam nadzieję, że to zniechęciło niektórych 
kolegów do sprzedaży praw do akcji. Wiem, 
że giełda to hazard, ale na darmowych ak-
cjach nie można stracić. Po co je teraz sprze-
dawać? Niektórzy koledzy mówią, że związki 

twierdziły, iż akcje będą mało warte. Z na-
szych związkowców skupionych w FZZG 
JSW SA nikt tak nie mówił. Przykro mi, że 
w ciągu kilku miesięcy ostrego konfliktu 
między związkami a zarządem tak bardzo 
podgrzała się atmosfera, że ktoś z naszej za-
łogi mógł podjąć nieodpowiedzialną decyzję 
w sprawie swoich praw do akcji. Przykro mi 
także, że kiedy redakcja Nowego Górnika 
informowała o potencjalnych korzyściach, 
niektórzy wylewali na gazetę pomyje. Ja do-
magam się obiektywnych informacji i starć 
na argumenty, a nie inwektyw i robienia lu-
dziom wody z mózgu. Nie twierdzę, że kurs 
akcji będzie tak korzystny aż do czasu, kiedy 
będzie można je sprzedać. Twierdzę tylko, że 
nie można stracić na darmowych akcjach i ja 
będę je trzymał. Zrobię sobie taki malutki 
fundusik emerytalny i mam nadzieję, że na 
prezenty dla najbliższych wystarczy.

A K T U A L N O Ś Ć I

W klasach górniczych chcą uczyć się nawet 
dziewczęta. – Odradzamy im to, bo trudno 
wyobrazić sobie kobietę pracującą w ścia-
nie. Mieliśmy dwie kandydatki do klasy gór-
niczej, którym nie przeszkadzało nawet to, 
że w kopalniach nie ma damskiej szatni 
i że na przykład w czasie praktyk musiałyby 
przebierać się razem z mężczyznami – mówi 
Jerzy Maduzia, dyrektor Zespołu Szkół nr 6. 
Ostatecznie wybrały inną klasę. 

– Z klasach górniczych są bardzo do-
brzy uczniowie. Proszę między bajki włożyć 
opinię, że górnikiem chce zostać ten, kto nie 
ma chęci do nauki. Dla niektórych naszych 
uczniów nauka jest tak ważna, że decydują 
się na studia zaoczne.

Nie dlatego, że nie daliby sobie rady na 
studiach dziennych. Chcą jak najszybciej za-
cząć pracę w kopalni, żeby nie być ciężarem 
dla rodziny – mówi Jolanta Kłopeć, wice-
dyrektor Zespołu Szkół nr  w Jastrzębiu-
Zdroju. 

Ciężko jest pogodzić pracę pod ziemią 
ze studiami. Jednak trzeba wykorzystać 
szansę. Jastrzębska Spółka Węglowa jeszcze 
długo będzie najważniejszą firmą w okolicy. 
Jeżeli ktoś chce mieć pewne miejsce pracy, 
musi być dobrym fachowcem. Bez studiów 
to niemożliwe.

CIĘŻKA PRACA

Klasa Itd jest klasą górniczą. Poprosiłem 
uczniów, aby napisali o swoich obawach 
i nadziejach związanych z wejściem JSW 
SA na giełdę oraz przyszłą pracą w gór-
nictwie. Zapytałem również, czy chcą zo-
stać w Jastrzębiu-Zdroju. Jeden z uczniów 
napisał: „Wybrałem tę szkołę przez spon-
taniczność w szkole jest trudna, a zawód 
jest niebezpieczny, więc nie wiem, czy nie 
zmienić zawodu. Chcę zostać w Jastrzębiu-
Zdroju, ponieważ miasto jest bardzo cie-
kawe, rozwija się dosyć szybko, powstają 
nowe sklepy, czuję się w nim bezpiecznie. 
Słyszałem, że jak sprywatyzują kopalnie, 

to będą przyjmować znacznie mniej ludzi 
i tylko tych z dobrą średnią, a ja nie należę 
do nich. I jeszcze mają skasować . pensję 
i barbórki, i będzie się mniej zarabiać”.

Jego kolega z klasy napisał: Nie chce 
mieszkać całe życie w Jastrzębiu-Zdroju, ale 
będę zmuszony tu zostać nieco dłużej, bo 
nie mam innego wyjścia. Miasto jest nudne, 
praca ciężka. Wybrałem ten kierunek tylko 
z powodu dobrego zarobku. W sprawie wej-
ścia JSW SA na giełdę nie mam zdania, ale 
podobno ma być gorzej”.

„Nic złego po prywatyzacji nie będzie, 
bo fachowcy zawsze są potrzebni”. „Zabiorą 
górnikom barbórkę, a potem mogą jeszcze 
coś pozabierać”. „Mogą zabrać urlopy”. „Mój 
stary jest twardy i niczego się nie boi”. „Nie 
obawiam się prywatyzacji, bo mój tata jest 
na emeryturze i liczy, ile dostanie pieniędzy 
za akcje.” 

Uczniowie obawiają się tego, cze-
go obawiają się ich rodzice. Co z tego, że 
nikt nie chce zabierać barbórki, urlopów 

ani zwalniać górników. To nic, że zabranie 
urlopu pracownikowi jest niemożliwe. 

MŁODZIEŻ MYŚLI POWAŻNIE

Żaden z uczniów wypełniajacych an-
kietę nie pamiętał o gwarancji pracy na  
lat. Młodzież myśli poważnie, a poważne 
myślenie jest wtedy, gdy człowiek się oba-
wia. – Uczniowie w starszych klasach myślą 
innymi kategoriami. Starają się dobrze uczyć, 
bo kopalnia zwraca uwagę na wyniki w nauce. 
Pracują na dobrą opinię, bo opinia ze szkoły 
ma znaczenie przy przyjmowaniu do pracy. 
Kiedy rozmawiam z uczniami i pytam, dla-
czego chcą uczyć się w klasach górniczych, 
najczęściej mówią, że to gwarantuje pracę. 
Nawet jeżeli obawiają się czegoś, to bardzo 
poważnie myślą o przyszłości i o tym, aby 
zostać w Jastrzębiu-Zdroju – mówi dyrektor 
Maduzia. Dziewczęta, które chcą być gór-
niczkami, to najlepszy dowód, że JSW SA 
przyciąga młodych.

 SŁAWOMIR STARZYŃSKI

KONRAD NYREK: 
Giełda jest czymś no-
wym i obawiam się, jak 
firma będzie funkcjo-
nować, kiedy zacznę 
tam pracować. Jednak 
pocieszam się, bo mam 
gwarantowaną pracę. 
Chciałbym po szkole studiować w ośrodku 
AGH w Jastrzębiu-Zdroju. Na miejscu praca, 
na miejscu studia, nie jest źle. Moi rodzice 
nie obawiają się giełdy i dlatego pewnie ja 
też jej się nie obawiam. 

WOJCIECH PRO-
CHASEK: W mojej ro-
dzinie wejście JSW SA 
na giełdę przyjmujemy 
spokojnie. Tato pra-
cuje w kopalni na po-
wierzchni. Dostanie ak-
cje. Czego się obawiam? 

Nie chciałbym, żeby tato stracił prawo do 
barbórki i do . pensji. Dzięki dofinanso-
waniu wypoczynku dla dzieci pracowników 
kopalń zwiedziłem kawał świata. Na przy-
kład wyjazd do Bułgarii kosztował po dofi-
nansowaniu  złotych. Normalna cena to 
 złotych. Chciałbym, żeby to wszystko 
zostało zachowane. 

GRZEGORZ SOB-
KIEWICZ: Górnicy mają 
zapewnioną pracę na 
 lat. Nie ma się co 
martwić. Mam zamiar 
być górnikiem. Nie 
chcę studiować. U mnie 
w rodzinie chyba wszy-
scy podchodzą na luzie do giełdy. Większość 
ludzi, których znam, cieszy się z giełdy i li-
czy wartość akcji. Dla mnie najważniejsze 
jest, aby dostać się do kopalni i utrzymać 
się w pracy.

Z S   . K J III S  J-Z

Dziewczęta też chcą do kopalń JSW SA
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Uczniowie z I td zastanawiają się, jaka będzie JSW SA po wejściu na giełdę.  To nowość. Wszyscy 
w Jastrzębiu-Zdroju są przyzwyczajeni do firmy państwowej 

Komentarz Zenona Dąbrowskiego

Czas spokoju

Akcje nie parzą. Zanim skorzystarz z tej oferty albo jej podobnych, zasięgnij opinii czy warto..
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Nowy GórNik: X  nastał dobry czas dla 
górnictwa?

ZyGmuNt Łu-
kasZcZyk: Tak, mamy 
dobry czas dla branży 
górniczej. Bogdanka 
udowodniła, że prywa-
tyzacja i związana z nią 
zmiana zarządzania są 
korzystne dla firmy i dla 
załogi. Spółka giełdowa jest przejrzysta dla 
wszystkich uczestników gry rynkowej. Wia-
domo, kto za co odpowiada. Przejrzysta jest 
struktura zarządzania. Łatwo dostać kredyty 
na inwestycje służące poprawie wyników 
finansowych. To wszystko ma Bogdanka i to 
wszystko będzie miała wkrótce Jastrzębska 
Spółka Węglowa. Przyznam się panu, że 
trochę mi żal, że tak późno. JSW była go-
towa do wejścia na giełdę ponad 5 lat temu. 
Wtedy byłem jedną z osób, które przygoto-
wywały prospekt emisyjny JSW SA. Spółka 
była zrestrukturyzowana, był przygotowany 
program grupy węglowo-koksowej, trwała 
koniunktura na węgiel koksowy, koks i stal, 
a my mieliśmy bardzo dobry zysk. Niepo-
rozumienia między resortami gospodarki 
i skarbu spowodowały, że nie weszliśmy na 
giełdę ani w 2005, ani w 2006 roku. Szko-
da, bo teraz JSW SA byłaby najlepszą firmą 
górniczą w Europie. Udało się to w tym roku 
i 6 lipca będzie pierwsze notowanie. Mamy 
porównywalną koniunkturę do tej z poło-
wy dekady i to dobrze, bo spodziewam się 
bardzo udanego debiutu. Wejście na giełdę 
odbywa się za przyzwoleniem społecznym. 
To ważny sygnał dla inwestorów. 

w czasie Europejskiego kongresu Eko- X
nomicznego w katowicach mówił pan, że 
jak długo na Śląsku nie zaczniemy rozwią-
zywać problemów górnictwa, tak długo 
nikt ich za nas nie rozwiąże. Debiut gieł-
dowy JSw SA jest początkiem rozwiązy-
wania tych problemów?

– To dobry początek. Giełda wymusi 
potrzebne zmiany.

pana to cieszy? X
– JSW SA wykorzystała chyba ostatnią 

szansę, aby uciec przed marazmem, który 
mógłby zniszczyć spółkę. Giełda pozwoli 
jastrzębskiej firmie nabrać wiatru w żagle. 
Spółka ma prostą strukturę, ma plan rozwo-
ju i ma swój „sklep”, czyli koksownie, które 
odbierają węgiel i przetwarzają go na bardzo 
dobrej jakości koks. W dzisiejszej gospodar-
ce to wielki atut.

Dlaczego włączył się pan w rozwiąza- X
nie konfliktu między związkami a zarzą-
dem JSw SA?

– Pracowałem w tej spółce, znam ludzi 
i zależy mi na tej firmie.

Mało brakowało, a zostałby pan wy- X
strychnięty na dudka. niemal pod koniec 
negocjacji związkowcy dostarczyli do za-
rządu JSw SA pismo z informacją, że bę-
dzie strajk.

– To była sytuacja absurdalna.

Teraz absurdalna. wtedy był pan bar- X
dzo zły.

– To przeszłość. Najważniejsze, że 10 
czerwca doszło do porozumienia. Natomiast 
z tej sytuacji wynika nauczka na przyszłość. 
Jeżeli siadamy do rozmów, to musimy mieć 
do siebie zaufanie, grać czysto i dążyć do 
kompromisu. Jeżeli ten warunek nie będzie 
spełniony, scenariusze mogą być przeróżne 
i trudne do przewidzenia. Ja wychodzę z za-
łożenia, że lepszo chudo zgoda, niż tłusto 
złość. Polecam pamięci tę śląską maksy-
mę, bo obecność na giełdzie zobowiązuje 
także do poważnego dialogu. W poważ-
nej firmie giełdowej nie można prowadzić 
wojen podjazdowych. Na szczęście doszło 
do porozumienia. Nastroje uspokoiły się 
i teraz pracownicy JSW SA zastanawiają 
się, ile kupić akcji swojej firmy, żeby zarobić 
dodatkowe pieniądze poza tymi, jakie będą 
z akcji darmowych. To świadczy o nabraniu 
zaufania do własnej firmy oraz dobrze wróży 
na przyszłość.

Można krzywdzić ludzi w imię zwycię- X
stwa nad zarządem?

– Nie byłoby tego problemu, gdyby 
wszyscy myśleli o JSW SA: „to moja firma”. 
W spółce jastrzębskiej pracuje ponad 22 
tysiące osób. W tak dużej grupie łatwiej 
wywołać niezadowolenie, bo nie wszyscy 
interesują się życiem firmy. Teraz już widać, 
że te akcje będą warte ponad 130 złotych, 
już wiadomo, że będzie spora dywidenda 
i właściciele darmowych akcji będą mogli 
z tej dywidendy korzystać. Przy podejmo-
waniu takich decyzji trzeba pamiętać, że 
w Jastrzębiu mamy najlepszy węgiel kok-
sowy i starczy go na kilkadziesiąt lat. To 

gwarantuje Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
dobre perspektywy. Dobre perspektywy 
dla spółki oznaczają dobre perspektywy dla 
kursu akcji. 

Zastanawiam się, czy wymienić z imie- X
nia i nazwiska tych, którzy najgłośniej 
krzyczeli, że załoga dostanie mało war-
te akcje. podejrzewam, że pod wpływem 
ich propagandy niektórzy górnicy mogli 
podjąć niekorzystne decyzje.

– Nie ma takiej potrzeby.

Jastrzębska Spółka węglowa może być  X
warta nawet 20 miliardów złotych. Taka 
kwota robi na panu wrażenie?

– To jedna z największych firm śląskich, 
jakie kiedykolwiek wchodziły na giełdę. 
W dodatku JSW SA może na dużą skalę 
zająć się działalnością pozagórniczą. Inwe-
stycje w elektroenergetykę, wykorzystanie 
gazu koksowniczego, metanu – to dodat-
kowe źródła dochodu. Wytwarzanie energii 
z różnych paliw może być tak zwaną drugą 
nogą dla spółki.

po co górnikowi z JSw SA takie plany? X
– Wiem, że większość górników trosz-

czy się o to, czy ich dzieci będą miały gdzie 
pracować. Rozwój JSW SA gwarantuje nowe 
miejsca pracy, a to jest w interesie rodzin 
górniczych i nie tylko. Myślę, że właśnie 
o tym należałoby poważnie rozmawiać. 
I między innymi dla osiągnięcia tego celu 
dążyć zawsze do zgody. Raz jeszcze powtó-
rzę: „lepszo chudo zgoda, niż tłusto złość”.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Rozmowa z Zygmuntem Łukaszczykiem, wojewodą śląskim

lepszo chudo zgoda 
niż tłusto złość

Informacja w sprawie akcji JSW SA

Spółka uruchomiła specjalne linie telefoniczne

Przez osiem godzin telefon dzwoni śred-
nio co minutę. Odkąd Jastrzębska Spółka 
Węglowa uruchomiła telefon, pod którym 
można uzyskać informacje na temat upu-
blicznienia akcji JSW – telefony się urywają. 
Dzwonią zarówno obecni pracownicy kopalń, 
jak i emerytowani. W związku z tak dużym 
zainteresowaniem uruchomiono kolejne te-
lefony, pod którymi można się dowiedzieć, 
czy jest się pracownikiem uprawnionym do 
otrzymania bezpłatnego pakietu akcji pra-
cowniczych. Pracownicy (dotyczy to zarówno 
obecnie pracujących, jak i emerytów) powinni 
dzwonić do swoich macierzystych zakładów 
pod następujące numery telefonów: 
kwk kruPiŃski – 32 7566653, 32 
7566453; 
kwk BoryNia – 32 756 17 80;
kwk Jas-mos – 32 756 31 16;
kwk PNiówEk: 32 756 23 89;
kwk ZoFiówka: 32 756 51 37 lub 32 756 
51 40;
Biuro ZarZĄDu: 32 756 44 17. W ko-
palniach informacje są udzielane w godz. 
od 7:00 do 14:00. 

W biurze zarządu  informacje są udzie-
lane w godz. od 7:00 do 15:00.
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Czy warto być na giełdzie? Co zyska fir- X
ma, co zyska załoga? 

– Wraz z wejściem 
spółki na giełdę zyskuje 
ona przede wszystkim 
możliwość pozyskania 
kapitału na przyszły 
rozwój. Spółka taka de-
cyduje się na ujawnianie 
informacji na swój te-
mat – musi publikować 
rzetelne sprawozdania finansowe, ujawniać 
wszelkie istotne informacje dotyczące jej dzia-
łalności. Dzięki temu staje się ona bardziej 
wiarygodna w oczach firm, z którymi współ-
pracuje. Łatwiej pozyskuje nowe kontrakty, 
kredyty bankowe. Poprawia swój wizerunek 
wobec potencjalnych inwestorów. 

Znalezienie się w elitarnym gronie 
spółek giełdowych zwiększa rozpozna-
walność wśród wielkiej liczby działających 
w gospodarce przedsiębiorstw. Ponieważ 
spółki giełdowe są w centrum uwagi ana-
lityków, komentatorów ekonomicznych 
i dziennikarzy, każda ze spółek giełdowych 
zyskuje bezpłatną reklamę w postaci regu-
larnie pojawiającej się w gazetach, radiu 
i telewizji nazwy spółki oraz informacji 
o jej działalności.

Czy wejście JSw SA na giełdę może być  X
korzystne dla Jastrzębia-Zdroju? 

– Jak wskazuje historia wielu polskich 
miast – kwitną one wraz z dobrze prosperu-
jącym w nich biznesem. Jestem przekonany, 
że wraz z wejściem JSW na GPW i jej pozy-
tywną przemianą miasto może tylko zyskać. 
Giełda oferuje wiele możliwości również 
dla jednostek samorządu terytorialnego. 
Posiadamy ofertę emisji obligacji komunal-
nych. Jastrzębie-Zdrój może pójść w ślady 
np. Zamościa, Kórnika, Warszawy czy Po-
znania i pozyskać na giełdzie pieniądze na 
budowę dróg, szkół czy basenów dla swoich 
mieszkańców.

nie będzie akcji papierowych, takich  X
jak na starych filmach. Dlaczego? 

– Akcje to papiery wartościowe, które 
dają jej posiadaczowi prawo do części ma-
jątku spółki akcyjnej, która je wyemitowa-
ła. Jest kilka rodzajów akcji – te, które są 
notowane na giełdzie, czyli wyemitowane 
przez spółki publiczne, mają formę zde-
materializowaną. Oznacza to, że wszyst-
kie akcje notowane na polskiej giełdzie to 
papiery wartościowe, które są tylko elek-
tronicznym zapisem na rachunku makler-
skim jej właściciela. Wszystkie akcje spółki 
zdeponowane są w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych, który czuwa nad 
bezpieczeństwem obrotu i prawidłowością 
rozliczeń transakcji. Aby nabyć akcje, na-
leży posiadać tzw. rachunki maklerskie 

i złożyć zlecenie kupna akcji. Po złożeniu 
zlecenia na naszym rachunku zapisywana 
jest informacja, ile i jakich akcji jesteśmy 
posiadaczami. Akcjonariusze – osoby, które 
takie akcje nabyły, mają prawo do dywidendy 
(części z zysku, którą spółka wypłaca ak-
cjonariuszom), mają prawo uczestniczenia 
w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
i współdecydowaniu o losach spółki. Mogą 
też akcje sprzedać w dowolnym momencie 
na giełdzie po cenie rynkowej. Krótko mó-
wiąc – akcja elektroniczna to nie papier, 
a elektroniczny zapis na naszym rachunku 
maklerskim np. w banku, który daje nam 
wynikające z tego przywileje. 

Dziś inwestowanie na giełdzie to – na 
całym świecie – jeden z najbardziej po-
wszechnych sposobów na pomnażanie ka-
pitału. W Polsce obecnie ponad półtora mi-
liona osób posiada rachunki inwestycyjne.

Czy pana zdaniem pracownicy JSw SA  X
boją się giełdy? Z czego to może wynikać? 
Czy ten lęk jest uzasadniony? 

– Myślę, że pracownicy JSW, jak więk-
szość ludzi, obawiają się zmian, ale z nadzie-
ją patrzą w przyszłość. To wynika z ludzkiej 
natury, natomiast proszę zauważyć, że pra-
cownicy już zyskali na prywatyzacji – wyne-
gocjowali 10-letnie gwarancje zatrudnienia, 
są w trakcie negocjowania podwyżek płac. 
Dodatkowo staną się właścicielami pakietów 
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Nowy GórNik:  X po zawarciu porozumień 
między związkami zawodowymi a zarzą-
dem JSw SA powiedział pan, że zaczyna się 
nowa epoka w polskim górnictwie. JSw SA 
wchodzi na giełdę w atmosferze spokoju 
społecznego, załoga ma 10-letnie gwarancje 
pracy, wyższe płace i darmowe akcje. Uwa-
ża pan, że mogą to być wzorowe rozwiąza-
nia dla innych spółek węglowych przygoto-
wujących się do wejścia na giełdę?

BoGdaN MarciNkiewicz: W JSW SA 
trwał konflikt, który 
mógł odebrać trochę 
blasku debiutowi gieł-
dowemu. Dzięki roz-
sądkowi obu stron uda-
ło się doprowadzić do 
porozumienia. Wielu 
obserwatorów dziwiło 
się, że konflikt trwał tak 
długo. Dla mnie nie było w tym nic dziwne-
go. JSW SA wchodzi na nieznaną załodze 
ścieżkę rozwoju, a wszyscy obawiamy się 
nowych sytuacji. Podpisane porozumienia 
zapewne zmniejszyły obawy przed debiutem 
giełdowym. Rozwiązania przyjęte podczas 
wprowadzania JSW SA na giełdę mogą stać 
się standardem przy upublicznianiu pozo-
stałych spółek. Darmowe akcje dla wszyst-
kich i gwarancja pracy dla górników przez 10 
lat to dowód, że można podnieść poczucie 
bezpieczeństwa wśród załogi.

Dobrze, że JSw SA wchodzi na giełdę? X
– Nie rozpatrujmy tego w kategoriach 

„dobrze lub źle”. Trzeba się zastanowić, czy 

było inne wyjście? Moim zdaniem nie było. 
Spółki państwowe, w których za wszelką 
cenę broniono się przed zmianami, już 
dawno upadły albo są na prostej drodze do 
upadku. Nie ma gigantycznych zakładów Ur-
sus, dogasa żerańska FSO, legenda polskiej 
motoryzacji, nie ma stoczni. To zakłady, 
w których rodziła się historia walki o wolną 
Polskę. Okazuje się, że miejsce w historii nie 
gwarantuje przeżycia.

To okrutne. X
– Nie będzie okrutne, jeżeli zdamy so-

bie z tego sprawę i będziemy działać, aby 
nie dopuścić do zagłady. Najczęściej takie 
próby się udają. Warto je podejmować, żeby 
uniknąć okrutnego losu. 

polskie górnictwo może upaść z in- X
nego powodu. pakiet klimatyczny lan-
sowany przez Unię Europejską jest 
antywęglowy.

– Myślę, że potrafimy przekonać resztę 
krajów europejskich do rozsądku. Polska 
kilka dni temu sprzeciwiła się zwiększeniu 
redukcji emisji dwutlenku węgla przez całą 
UE, bo to godziłoby w naszą gospodarkę. 
Nasz przedstawiciel powiedział: „veto”. Poza 
tym, proszę pamiętać, że zawsze możemy 
renegocjować dotychczasowe zapisy. 

nie widzi pan zagrożeń dla JSw SA  X
związanych z pakietem klimatycznym?

– O wszystkich zagrożeniach, także 
tych związanych z tak zwaną polityką kli-
matyczną, można przeczytać w prospekcie 

emisyjnym. Spółka jest na nie podatna bez 
względu na to, czy będzie na giełdzie, czy 
jej tam nie będzie. Ja widzę szansę dla JSW 
w realizacji niektórych założeń pakietu 
klimatycznego. 

odważył się pan na dość przewrotną  X
tezę.

– Spółka może zarabiać dodatkowe 
pieniądze na metanie. W Europie panuje 
moda na ograniczanie emisji gazów cie-
plarnianych, z których najgroźniejszym jest 
metan. W kopalni Krupiński wkrótce za-
cznie pracować instalacja wychwytywania, 
oczyszczania i skraplania metanu. Jest to 
wspólny projekt JSW SA, kopalni Krupiński 
i spółki LNG-Silesia. 

Gaz z kopalni może być wykorzysty-
wany do produkcji energii elektrycznej 
i ciepła, a także do produkcji skroplo-
nego gazu. Technologię wdraża spółka 
LNG-Silesia. Metan jest gazem cieplar-
nianym 23-krotnie silniejszym niż CO2, 
więc wszelkie próby jego przechwycenia 
i wykorzystania wpisują się w politykę 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych. 
Projekt realizowany przez LNG-Silesia na 
kopalni Krupiński jest projektem unika-
towym w skali światowej, jest to bowiem 
pierwszy tego typu projekt realizowany 
w oparciu o gaz kopalniany. Powodzenie 
będzie oznaczać, że tę technologię będzie 
można zastosować w innych kopalniach 
węgla kamiennego. 

Innowacyjność tej technologii po-
lega także na jej mobilności – system 

oczyszczania i skraplania gazu może być 
bowiem przeniesiony do innego źródła o po-
dobnych parametrach właściwie w dowol-
nym momencie. Rząd polski przygotował wi-
zytę Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii (ITRE) między innymi w kopalni 
Krupiński, aby pokazać nasze osiągnięcia 
w tej dziedzinie. 

Będzie propagandowa oficjałka, nic  X
więcej.

– Myli się pan. Polska obejmuje prezy-
dencję w UE. Chcemy pokazać, że poważ-
nie myślimy o bezpieczeństwie energetycz-
nym, o ochronie klimatu i o wytwarzaniu 
energii z różnych paliw. Ta wizyta pomoże 
nam przełamać stereotyp Polaka – bezre-
fleksyjnego miłośnika węgla kamiennego. 
Powinniśmy udowodnić Europie, że dla nas 
węgiel jest paliwem bardzo ważnym, bo to 
wynika z racjonalnego rachunku ekono-
micznego. Jednocześnie stawiamy na inne 
źródła energii. Jeżeli Europa zrozumie, 
że korzystamy z węgla dlatego, że jest to 
racjonalne, łatwiej będzie nam walczyć 
o pozycję węgla w polityce energetycznej 
Unii. W momencie, gdy JSW SA stanie 
się spółką publiczną, od razu włączy się 
w proekologiczne projekty, podobne do 
realizowanego w Krupińskim. Ja naprawdę 
wierzę, że przed spółką jest wielka przy-
szłość – potrzebne są jedynie odważne 
projekty. Giełda je wymusi. Choćby dlatego 
warto było tam iść.

Rozmawiał: 

Sławomir StarzyńSki

Rozmowa z europosłem Bogdanem Marcinkiewiczem

nowa epoka w górnictwie

Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, odpowiada na pytania związane z wejściem JSW SA na giełdę

kto się nie rozwija, ten się cofa
akcji pracowniczych wartych niejednokrot-
nie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pracownicy 
JSW powinni zdać sobie sprawę, że prywa-
tyzacja niesie ze sobą pozytywne zmiany 
zarówno dla samej firmy, jak i załogi. Z ba-
dań wynika, że wynagrodzenia w spółkach 
giełdowych z roku na rok rosną. Kto się nie 
rozwija, ten się cofa. JSW powinna wejść na 
giełdę, aby zyskać nowe możliwości rozwoju 
i zapewnić sobie pozycję lidera na europej-
skim rynku wydobywczym. 

 l
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Nowy GórNik:  X pozbędzie się pan jak najszybciej dar-
mowych akcji JSw SA?

Marek wadowski: Nie mam pra-
wa do darmowych akcji. 

Są firmy, które już teraz chcą odku- X
pić od górników prawa do darmowych 
akcji. opłaca się czekać dwa lata, czy 
sprzedawać teraz? 

– Nie mogę wypowiadać się jak 
doradca, bo każdy podejmie decyzję sam. Ja kupię akcje 
w ofercie skierowanej do wszystkich inwestorów z nadzieją, 
że kurs będzie rósł.

Będzie też spadać.  X
– Mam nadzieję, że jednak trend będzie pozytywny. Poza 

tym kupię akcje nawet po 146 złotych. To górna cena akcji 
dla inwestorów indywidualnych. Jednocześnie należy pamię-
tać, że przepisy prawa polskiego zakazują sprzedaży akcji 
nabytych nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników 
w procesie prywatyzacji w okresie 2 lat od dnia zbycia przez 
Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.

Może być taka sytuacja, że jeżeli ktoś sprzeda prawa  X
do akcji teraz, to po ich sprzedaży zapłaci więcej podat-
ku dochodowego, niż zarobi na odstąpieniu prawa do 
darmowych akcji?

– Teoretycznie jest takie niebezpieczeństwo. 

Czy zarząd JSw SA będzie pomagał prawnie tym, któ- X
rzy teraz sprzedadzą prawa do akcji, a później dojdą do 
wniosku, że lepiej się z tego wycofać?

– To transakcja, w której ryzykują obie strony. Jeśli ktoś 
sprzeda prawa do akcji, to jego problem. Nie ma tu miejsca 
na ingerencje prawników spółki. 

wiadomo, według jakich kryteriów będą przydziela- X
ne akcje?

– Te kryteria zostaną wypracowane we współpracy 
ze stroną związkową. Przyjęliśmy zasadę, że jeżeli strona 

związkowa przedstawi jasne kryteria, to my je zaakceptuje-
my. Myślę, że przyjęcie zasad proponowanych przez związki 
będzie zbieżne z oczekiwaniami załogi. 

ile czasu minie od pierwszego notowania na giełdzie  X
do momentu, kiedy pracownicy zaczną obejmować dar-
mowe akcje?

– Są na to trzy miesiące od momentu debiutu i ten 
proces może trwać 24 miesiące. Skarb Państwa chce, aby 
obejmowanie akcji trwało krócej niż 3 miesiące, ale trzeba 
pamiętać, że tylko uprawnionych do darmowych akcji jest 
47 tysięcy osób. Nieuprawnionych, którzy także dostaną 
akcje za darmo, jest kilkanaście tysięcy. Dlatego operacja 
obejmowania darmowych akcji jest skomplikowana i może 
tak się zdarzyć, że nic nie będzie można przyspieszyć. 

kto zapłaci za akcje dla nieuprawnionych? X
– Ten koszt pokryje spółka. 

gdyby tak się zdarzyło, że ktoś obejmie akcje (czyli  X
zostanie zarejestrowany w systemie komputerowym) 
na przykład za rok, to znaczy, że będzie mógł je sprze-
dać dopiero po trzech latach?

– Nie. Czas dwuletniej blokady akcji jest jednakowy 
dla wszystkich. Nie ma takiej możliwości, aby ktoś czekał 
dłużej na ich uwolnienie. 

od kogo pracownicy będą dostawać darmowe  X
akcje?

– Pracownicy uprawnieni będą zawierać umowy ze 
Skarbem Państwa. Pracownicy nieuprawnieni będą za-
wierali umowy z domem maklerskim. Obsługę zapewni 
bank PKO BP i jego biuro maklerskie. Żeby objąć darmowe 
akcje, trzeba będzie podpisać umowę albo ze Skarbem 
Państwa, albo z domem maklerskim. Myślę, że wybór 
PKO BP jest dobry, ponieważ w grupie pracowników 
uprawnionych mamy wiele osób, które są na emeryturach 
(37 tys. osób) i spora część z nich wyjechała do swo-
ich rodzinnych stron. Ten bank ma rozbudowaną sieć 
placówek w całej Polsce. Dzięki temu nie powinno być 

wielkich problemów z obsługą emerytów mieszkających 
poza regionem jastrzębskim. 

wielu górników po raz pierwszy będzie miało kontakt  X
z giełdą i akcjami. Czy giełda to niebezpieczna dżungla 
finansowa? 

– Aby uniknąć niepotrzebnych stresów, sądzę, że war-
to pamiętać przede wszystkim o tym, że nie będą to akcje 
w formie papierowej. Każdy otrzyma potwierdzenie z domu 
maklerskiego, że posiada akcje zdeponowane w Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych. Polecam także zain-
teresowanie się zasadami funkcjonowania giełdy i kursem 
akcji. Przez najbliższe dwa lata będzie się on zmieniał i będzie 
to odpowiedni czas, aby zauważyć, od czego zależą zmiany 
kursu. Ta wiedza przyda się w czasie podejmowania decyzji 
o sprzedaży. Instytucje finansowe będą ogłaszać rekomen-
dacje dla akcji JSW. Je też warto śledzić. Przy podejmowaniu 
decyzji nie należy ulegać panice i hurraoptymizmowi. Proszę 
pamiętać, że jak długo nie sprzeda się akcji, tak długo nie 
można mówić o zyskach i stratach. Prawdziwą wartość akcji 
poznajemy w momencie sprzedaży. Jastrzębska Spółka Węglo-
wa dokonała splitu akcji w stosunku 1:10. To oznacza, że jest 
teraz 10 razy więcej akcji, a cena nominalna jednej akcji wynosi 
teraz 5, a nie 50 złotych, jak to było jeszcze kilka tygodni temu. 
To tak, jakby rozmienić 50 złotowy banknot na 10 monet po 
5 złotych. Ta zmiana nie ma żadnego znaczenia dla pracow-
ników. Zdecydowaliśmy się na taką operację po wstępnych 
wycenach. Żeby ułatwić obrót akcjami, zdecydowaliśmy się 
na ich podział. Raz jeszcze podkreślam, nikt na tym nie straci, 
bo każdy będzie obejmował 10 razy więcej akcji. Jeżeli ktoś 
miał prawo np.: do 20 akcji, to teraz ma prawo do 200 akcji, 
ale o dziesięciokrotnie mniejszym nominale.

Jakie korzyści płyną z dużej liczby akcji na rynku?  X
– To jeden z czynników decydujących o tak zwanej 

płynności akcji firmy na GPW. Im większa płynność, tym 
łatwiej akcje kupić i sprzedać. To ważne na przykład w sy-
tuacji, kiedy akcje tanieją i chcemy wycofać się z inwestycji. 
Wtedy można akcje sprzedać szybciej i uniknąć większych 
strat w wyniku załamania kursu. l

Komu ile darmowych akcji? Zarząd JSW SA przyjmie każdą propozycję związków 
zawodowych. Rozmowa z MarkieM WadoWskiM, wiceprezesem JSW SA ds. ekonomicznych

na podziale akcji nikt nie traci

z raportów 6 biur maklerskich pośredniczących w ofercie 
publicznej JSw SA wynika, że spółka jest warta od 13,2 mld 
zł do 21,5 mld zł. Specjaliści tak duże różnice w szacunko-
wych wycenach analityków tłumaczą zastosowaniem róż-
nych metod wyceny i odmiennymi prognozami wyników 
finansowych. 

Spółkę najwyżej wycenili analitycy UniCredit. Szacują, 
że spółka może być warta od 17,1 mld zł do 21,5 mld zł. Ich 
zdaniem zysk spółki w 2011 roku sięgnie 3 mld zł.

Najniższą wartość akcji JSW przedstawiło biuro makler-
skie Ipopema Securities. Zdaniem analityków biura spółka 

jest warta od 13,2 mld zł do 14,9 mld zł. Według prognoz 
tego biura spółka JSW zarobi w tym roku 2,33 mld zł netto. 
W 2012 roku zysk ma wynieść 1,33 mld zł. W 2013 r. zysk 
ma wynieść 1,04 mld zł.

Według DM PKO BP, węglowa spółka warta jest 13,2-
19,7 mld zł. Jej zysk netto to 2,87 mld zł w tym roku, 2,26 
mld zł w 2012 r. i 1,96 mld zł w 2013 r. 

Wood&Company ocenia, że Jastrzębska Spółka Węglo-
wa warta jest od 18,2 mld zł do 20,8 mld zł. Rosnące ceny 
węgla koksowego będą napędzać zyski JSW w tym roku, 
ale już od 2012 roku zarobki spółki zaczną powoli spadać 
– wynika z raportu. 

BRE Bank wycenia wartość JSW na 14,58-19,22 mld zł. 
Zdaniem analityków BRE Banku JSW będzie największą 
spółką górniczą notowaną na warszawskim parkiecie. JSW 
jest liderem w produkcji węgla koksowego w Unii Europej-
skiej i ma zasoby węgla (552 mln ton), które przy obecnym 
wydobyciu wystarczą na 40 lat. 

Citigroup w swoim raporcie wylicza, że JSW warta jest 
od 13,5 mld zł do 18,5 mld zł.

W doniesieniach prasowych pojawiają sie informacje, 
że nawet jeszcze w tym roku JSW SA może znaleźć się 
w WIG-20, w grupie najważniejszych i największych spółek 
giełdowych. 

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 emi-
syjny („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 Ko-
misję 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, Austra-
lii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej ju-
rysdykcji, 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.

Zastrzeżenia prawne do wszystkich materiałów zamieszczonych w wydaniu specjalnym Nowego Górnika:

Analitycy prognozują wartość JSW SA

Spółka może być warta od 13,2 do 21,5 miliarda zł 
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