
Rozmowa na czasie

Marek Wadowski, wiceprezes
JSW SA ds. ekonomicznych: 
Komu ile darmowych
akcji? Zarząd JSW SA
przyjmie każdą
propozycję
związków 
zawodowych
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Na akcje JSW SA zapisało się  tys. inwestorów indywidualnych. To sukces idei akcjonariatu 
obywatelskiego. Ostateczną cenę sprzedaży akcji JSW ustalono na  zł za jedną akcję. Wartość 
oferty wyniesie blisko , mld zł. To największa oferta publiczna od początku tego roku w Polsce 
oraz jedna z największych transakcji IPO w  roku w Europie. W księdze popytu deklaracje 

złożyło ponad  inwestorów instytucjonalnych. 
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Autobus 
sprawiedliwych
Świat składa 
się przede 
wszystkim 
ze złodziei. 
Złodzieje 
rządzą 
państwem, 
spółką 
a nawet 
kopalniami. 
Jak rządzący 
nie są 
złodziejami, 
to są 
oszustami. Dowodem, że 
rządzą oszuści jest to, iż 
dali ludziom za darmo 
akcje pracownicze, żeby 
wprowadzić JSW SA na 
giełdę. 

 

Kto się nie 
rozwija, ten się 
cofa

Ludwik Sobolewski, 
prezes Giełdy Papierów 

Wartościowych, odpowiada 
na pytania związane z 

wejściem JSW SA na giełdę

 

Dzielny górnik
WUG: wyróżnienia za 

szczególna odwagę i rozwagę
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JSW SA:  tys. inwestorów indywidualnych chce akcji

Akcja za 136 zł 
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Żeby pani nam się 
uchowała
Zarząd Kompanii Węglowej podjął uchwałę 

o rozpoczęciu prac nad zmianą struktury 
organizacyjnej spółki. Mają być zlikwidowane centra 
wydobywcze. Dyrektorzy kopalń mają mieć większe 
kompetencje. Pani prezes Joanna Strzelec Łobodzińska 
stwierdziła, że to wynika z prostej zasady – tam, gdzie 
jest większa odpowiedzialność za wyniki produkcyjne 
spółki, tam muszą być większe uprawnienia zarządcze.

Zakrzyknąłbym „brawo”, gdyby nie doświadczenia 
ostatnich lat. Kiedy tworzono centra, mówiliśmy, że 

to pomysł chybiony. Nikt nas nie słuchał. Kiedy okazało 
się, że centra paraliżują wydobycie, bo nawet prosty 
zakup potrzebny do prawidłowego funkcjonowania 
kopalni staje się problemem, centra miały zostać 
zlikwidowane. Były dwa poważne podejścia do 
likwidacji tego szczebla zarządzania i oba nie powiodły 
się. Do tej pory nie wiadomo, dlaczego się nie 
powiodły. To nie nastraja optymistycznie, bo oznacza, 
że administracja kompanijna potrafi się bronić. Ponoć 
już powstało jakieś stanowisko na piśmie, które ma 
spłynąć na biurko pani prezes. W tym stanowisku 
broni się centrów. Jeżeli to prawda, to życzę pani dużo 
determinacji, aby w końcu te centra zlikwidować, 
chociaż osobiście jestem niedowiarkiem.

Jestem niedowiarkiem dlatego, że powołano 
zespół zarządzający, który opracuje szczegółowe 

rozwiązania. Wdrożenie nowego schematu 
organizacyjnego spółki nastąpi w styczniu 2012 roku. 
Po co ten zespół, skoro już dwa razy centra miały 
być zlikwidowane? Czy wtedy nie został opracowany 
nowy schemat organizacyjny? Boję się, pani prezes, 
że ktoś panią wprowadza na pole minowe. Jestem 
pod wrażeniem deklaracji pani prezes na temat 
bezpieczeństwa pracy i przyjęć do pracy. To dobrze, 
że nie uległa pani propagandzie sukcesu głoszonej od 
lat. Przez ten czas mówiono nam, że ludzi jest za dużo, 
choć z dokumentów wynikało, że tak zwane obłożenia 
często są dalekie od norm wynikających z bhp. 
Gratuluję odwagi i życzę determinacji. 

Odważyła się pani zażądać zmiany strategii spółki 
na najbliższe 10 lat, tak aby zahamować spadek 

wydobycia węgla na rzecz jego stabilizacji, bądź nawet 
wzrostu w zależności od potrzeb rynku. Naprawdę 
odważna decyzja, ale proszę pamiętać, że jak prezes 
Klank przyjął podobną strategię, został odwołany 
za zbytnie bratanie się ze związkami zawodowymi. 
Różnica między panią a Klankiem jest taka, że on 
chciał ustabilizować wydobycie na poziomie około 
50 milionów ton rocznie, a pani został poziom 
40 milionów ton, bo pani poprzednicy schrzanili 
wszystko, co można było schrzanić. Bardzo dobrze, 
że w końcu zaczniemy zagospodarowywać metan 
i odpady poprodukcyjne. Jakieś 6-7 lat temu zrobiliśmy 
pierwszy krok i później wszystko stanęło w miejscu.

Myślę, że wszyscy związkowcy z ulgą przyjęli 
informację o tym, iż nie oddamy Bolesława 

Śmiałego. Powiedziała pani, że: „Nie chcemy 
pozbywać się kopalni, która przynosi zyski, a popyt 
na węgiel wzrasta. Zmniejszylibyśmy bowiem 
zdolność wydobywczą Kompanii o 4 procent, a jej 
odtworzenie zajęłoby 8 lat i kosztowałoby firmę ok. 
3 miliardy złotych”. Muszę pani powiedzieć, że jak 
długo działam w związkach, tak długo nie słyszałem 
równie budującej wypowiedzi jakiegokolwiek prezesa 
Kompanii Węglowej. Czegóż mogę pani życzyć po 
takich wypowiedziach? Życzę pani, żeby pani nam się 
uchowała.

Gwarancje dla załogi uspokoiły nastroje w JSW Sa. 
Wbrew temu, co opowiadali dziennikarze, załoga 
zdawała sobie sprawę, że wejście na giełdę jest w za-
sadzie przesądzone. Dobrze, że wchodzimy na par-
kiet z gwarancją zatrudnienia na 10 lat, gwarancją 
zachowania przez państwo kontroli nad spółką oraz 
gwarancją, że pracownicy uprawnieni i nieuprawnie-
ni dostaną akcje pracownicze i będą podwyżki płac 
o 5,5 proc. To są konkrety, które zwiększają poczucie 
bezpieczeństwa.

W szyscy liczą, że spółka będzie się rozwijać. 
Mam nadzieję, że wciąż będziemy firmą, 
która gwarantuje nowe miejsca pracy, roz-

wój regionu i bogacenie się ludzi. Gdyby okazało się, 
że po wejściu na giełdę przestajemy się rozwijać, 
skompromitowalibyśmy pomysł upublicznienia JSW 
SA. Tę kompromitację jakoś można przeżyć. Trudniej 
byłoby przeżyć fakt, że ucierpiałyby dziesiątki tysięcy 
rodzin, które utrzymują się dzięki JSW SA.

Na razie wszystko wskazuje, że Jastrzębska Spół-
ka Węglowa postawiła na rozwój. W latach 2011-2015 
jej wydatki inwestycyjne wyniosą około 1,5 mld zł 
rocznie. Będziemy finansować inwestycje ze środków 
własnych, w przyszłości z kredytów bankowych, 
obligacji, ewentualnie z podniesienia kapitału.

Mamy duże zasoby węgla. Nasze zasoby ope-
ratywne to 552 mln ton węgla, a potencjalne to 

292 mln ton. W sumie nasza baza zasobowa wy-
nosi 844 mln ton węgla. Zarząd planuje budować 
i rozbudować cztery nowe poziomy eksploatacyjne 
w kopalniach Zofiówka, Budryk i Pniówek. W ra-
mach udostępnienia i zagospodarowania nowych 
złóż prowadzić będziemy cztery nowe projekty. 
W najbliższych latach wydobycie węgla ma wy-
nosić około 14 mln ton rocznie. To bardzo dobre 
informacje. Plany inwestycyjne sięgają 2045 roku, 
a ich szacowany koszt to ok. 6,97 mld zł. Do tej pory 
zainwestowano ok. 190 mln zł. I w tym momencie 
skóra mi cierpnie, bo przecież mamy pieniędzy 
jak lodu, a tak mało zainwestowaliśmy. Poza tym 
perspektywa 2045 roku graniczy z fantazją nauko-
wo-techniczną, przecież górnicy, którzy wtedy będą 
w sile wieku zawodowego zaczną dopiero na świat 
przychodzić. Dlatego proponuję, abyśmy zeszli na 
ziemię i zaczęli myśleć, co zrobić, aby nienarodzo-
nym górnikom rzeczywiście zapewnić przyszłość. 
Moim zdaniem podstawą jest dialog zarządu ze 
związkami zawodowymi. Przez kilka miesięcy tego 
roku obie strony ostro targały się po szczękach. Było 
to widowiskowe, ale przecież nie chodzi o to, aby 
wciąż urządzać igrzyska. Obie strony muszą się 
przyłożyć, aby zatrzeć niemiłe wrażenie ostatnich 
miesięcy. Firmie potrzebny jest spokój i wierzę, że 
związki i zarząd zdają sobie z tego sprawę. Wy-
starczy igrzysk. 

Prosto z Sejmu

Wystarczy igrzysk

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP

Na razie 
wszystko 
wskazuje, że 
Jastrzębska 
Spółka Węglowa 
postawiła na 
rozwój. 

Od zawsze byłem zwolennikiem obecności JSW 
Sa na giełdzie. Uważam, że giełda pozwoli uczynić 
z tej firmy perłę polskiej gospodarki. Mało kto zda-
je sobie sprawę, że dzięki obecności na giełdzie do 
grupy JSW Sa dołączy Kombinat Koksochemiczny 
Zabrze i prawdopodobnie spółka kupi wałbrzyską 
koksownię Victoria. Dzięki temu wkrótce będziemy 
mieć wielką grupę węglowokoksową. 

p roszę pamiętać – bez giełdy nie byłoby w grupie 
kombinatu z Zabrza, bo Skarb Państwa posta-
nowił, 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. 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 milio-
nów złotych. 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. Fascynują mnie możliwości 
wynikające z tego faktu. Jastrzębska spółka może być 
kołem zamachowym dla gospodarki naszego regio-
nu. Oceniam, że w zasadzie z dnia na dzień spółka 
może zainwestować grubo ponad miliard złotych. To 
oznacza setki milionów euro wydanych na rozwój 
w okolicy Jastrzębia-Zdroju. Media zachwycają się 
inwestycjami wartymi dziesiątki milionów euro. Ja 
proponuję, żeby zaczęły zachwycać się ze mną set-
kami milionów, jakie może zainwestować JSW SA. 
Marzę, aby samorządy przygotowały odpowiednie 
warunki do tych inwestycji.

Obecnie JSW wydobywa rocznie ok. 8 mln ton 
węgla koksowego, wkrótce wydobycie wzrośnie 
do 9 mln ton. Grupa NWR rocznie wydobywa ok. 
2,5 mln ton węgla koksowego, a europejski rynek 
węgla koksowego to ok. 50 mln ton węgla rocznie. 

Oznacza to, że na rynku jest miejsce dla JSW nawet 
wtedy, gdyby podwoiła wydobycie. Jednak pisząc 
o rozwoju jastrzębskiej spółki mam na myśli nie 
tylko zwiększanie wydobycia węgla. Uważam, że 
obecność na giełdzie powinna być wykorzystana 
do tego, aby zainwestować w inną działalność niż 
górnicza. Energetyka, chemia, a nawet nowoczesne 
technologie węglowe – to może pomóc JSW SA 
przetrwać ewentualne kryzysy. Sądzę, że gdy samo-
rządy zauważą, że JSW SA stawia na nowoczesność, 
wyciągną pomocną dłoń. Z niecierpliwością cze-
kam na program rozwoju, który będzie nowoczesny, 
nastawiony na pozyskanie sympatii samorządów 
i pobudzający rozwój regionu. 

Na akcje JSW SA zapisało się 168 tys. inwestorów 
indywidualnych. To sukces idei akcjonariatu oby-
watelskiego. Ostateczną cenę sprzedaży akcji JSW 
ustalono na 136 zł za jedną akcję. Wartość oferty 
wyniesie blisko 5,4 mld zł. To największa oferta pu-
bliczna od początku tego roku w Polsce oraz jedna 
z największych transakcji IPO w 2011 roku w Europie. 
W księdze popytu deklaracje złożyło ponad 200 
inwestorów instytucjonalnych. 

Około 43 proc. akcji trafi do polskich inwesto-
rów instytucjonalnych – do otwartych funduszy 
emerytalnych i funduszy inwestycyjnych. Około 30 
proc. akcji oferowanych trafi do inwestorów zagra-
nicznych m.in. z Europy Zachodniej, USA i państw 
Bliskiego Wschodu. 

– Ofertę publiczną JSW już dziś możemy uznać 
za wielki sukces – powiedział Aleksander Grad, mi-
nister skarbu. To prawda. Jest sukces. Debiut na gieł-
dzie powinien przynieść korzyści Skarbowi Państwa, 
spółce i jej pracownikom. Gdyby utrzymała sie taka 
cena akcji przez dwa lata, pracownicy uprawnieni 
do darmowych akcji dostaliby średnio około 40 tys. 
złotych. Pracownicy nieuprawnieni, którzy także 
dostana darmowe akcje, mieliby pakiet wart blisko 
30 tys. złotych. 

Kij w mrowisko

JSW Sa po 136 zł za akcję

Na akcje JSW SA 
zapisało się 
168 tys. 
inwestorów 
indywidualnych

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Komentuje Eugeniusz Gruchel

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Chwałowice 
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Nowy GórNik:  X pozbędzie się pan jak 
najszybciej darmowych akcji JSw SA?

Marek wadowski: Nie mam prawa do 
darmowych akcji. 

Są firmy, które już  X
teraz chcą odkupić 
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 inwe-
storów indywidualnych. Jednocześnie na-
leży pamiętać, że przepisy prawa polskiego 
zakazują sprzedaży akcji nabytych nieod-
płatnie 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  X
sprzeda prawa do akcji teraz, to po ich 
sprzedaży zapłaci więcej podatku docho-
dowego, niż zarobi na odstąpieniu prawa 
do darmowych akcji?

– Teoretycznie jest takie niebez-
pieczeństwo. 

Czy zarząd JSw SA będzie pomagał  X
prawnie tym, którzy teraz sprzedadzą 

prawa do akcji, a później dojdą do wnio-
sku, 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 inge-
rencje prawników spółki. 

wiadomo, według jakich kryteriów  X
będą przydzielane akcje?

– Te kryteria zostaną wypracowane we 
współpracy ze stroną związkową. Przyję-
liśmy zasadę, że jeżeli strona związkowa 
przedstawi jasne kryteria, to my je zaak-
ceptujemy. Myślę, że przyjęcie zasad pro-
ponowanych przez związki będzie zbieżne 
z oczekiwaniami załogi. 

ile czasu minie od pierwszego noto- X
wania na giełdzie do momentu, kiedy 
pracownicy zaczną obejmować darmo-
we akcje?

– Są na to trzy miesiące od momentu 
debiutu i ten proces może trwać 24 mie-
siące. Skarb Państwa chce, aby obejmowa-
nie akcji trwało krócej niż 3 miesiące, ale 
trzeba pamiętać, że tylko uprawnionych do 
darmowych akcji jest 47 tysięcy osób. Nie-
uprawnionych, 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 nieupra- X
wnionych?

– Ten koszt pokryje spółka. 

gdyby tak się zdarzyło, że ktoś obej- X
mie akcje (czyli 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  X
darmowe akcje?

– Pracownicy uprawnieni będą zawie-
rać umowy ze Skarbem Państwa. Pracow-
nicy nieuprawnieni będą zawierali umowy 
z domem maklerskim. Obsługę zapewni 
bank PKO BP i jego biuro maklerskie. Żeby 
objąć darmowe akcje, trzeba będzie podpi-
sać umowę albo ze Skarbem Państwa, albo 
z domem maklerskim. Myślę, że wybór 
PKO BP jest dobry, ponieważ w grupie 
pracowników uprawnionych mamy wie-
le osób, które są na emeryturach (37 tys. 
osób) i spora część z nich wyjechała do 
swoich rodzinnych stron. Ten bank ma 
rozbudowaną sieć placówek w całej Pol-
sce. Dzięki temu nie powinno być wielkich 
problemów z obsługą emerytów mieszka-
jących poza regionem jastrzębskim. 

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

– Aby uniknąć niepotrzebnych stresów, 
sądzę, że warto pamiętać przede wszystkim 
o tym, że nie będą to akcje w formie papie-
rowej. Każdy otrzyma potwierdzenie z domu 
maklerskiego, że posiada akcje zdeponowane 
w Krajowym Depozycie Papierów Warto-
ściowych. Polecam także zainteresowanie 

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 rekomendacje 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 poznaje-
my w momencie sprzedaży. Jastrzębska Spół-
ka Węglowa 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 
pracowników. Zdecydowaliśmy się na taką 
operację po wstępnych wycenach. Żeby uła-
twić 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 ak- X
cji na rynku? 

– 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 sytuacji, 
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

Na zaproszenie rządu polskiego w woj. 
śląskim gościli członkowie unijnej Komisji 
przemysłu, Badań Naukowych i Energii iTRE. 
O znaczeniu tej wizyty świadczy fakt, że na 
czele delegacji stał Herbert Reul, przewod-
niczący Komisji iTRE. 

Polscy przedstawiciele zapoznali dele-
gację Komisji ITRE z priorytetami związa-
nymi z bezpieczeństwem energetycznym 
Unii Europejskiej w czasie prezydencji Polski 
oraz z badaniami naukowymi nad nowocze-
snymi technologiami wykorzystania węgla 
i metanu. 

– Wizyta Komisji ITRE to szansa na 
pokazanie naszych walorów oraz determi-
nacji, z jaką będziemy walczyć o nowoczesne 
technologie, które będą szansą na rozwój 
gospodarczy naszego regionu i państwa. 
Mam na myśli między innymi technologię 
wychwytywania i magazynowania dwutlen-
ku węgla (CCS) oraz wykorzystanie metanu 
ulatniającego sie z kopalń – powiedział eu-
roposeł Bogdan Marcinkiewicz.

Marcinkiewicz jest jednym z najbardziej 
aktywnych europosłów w Komisji ITRE. 

Jest także jednym z organizatorów wizyty 
przedstawicieli ITRE na Śląsku. 

Członkowie komisji zapoznali się na 
Śląsku z nowymi inwestycjami w gospo-
darkę niskowęglową i gazyfikację węgla, 
w odmetanowanie kopalń oraz z budową 
nowych bloków w Elektrowni Jaworzno 
III. W czasie rozmów z przedstawicielami 
polskiego rządu mówiono między innymi 
o sposobach finansowania badań nauko-
wych i możliwościach wykorzystania dotacji 
z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 
2014-2020. 

Podczas prezydencji przed Polską po-
jawi się ogromna szansa na pozyskanie 
dodatkowych funduszy na rozwój nowo-
czesnych technologii oraz dofinansowanie 
tych, które tego wymagają. Dlatego ważne, 
aby przedstawić polskie interesy tak, aby 
członkowie ITRE uznali, że Polska to kraj, 
który w zadowalający sposób wykorzystuje 
przyznawane mu środki. Niebagatelne zna-
czenie ma szansa na przeforsowanie naszych 
projektów, które są bardziej przyjazne dla 
węgla – powiedział Marcinkiewicz. 

 l

Dla nas nowoczesność i bezpieczeństwo energetyczne to jedno

przedstawiciele UE na Śląsku
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Na zaproszenie rządu polskiego w woj. śląskim gościli członkowie unijnej Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii ITRE
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Jan chmarek od 1976 roku przywozi górni-
ków do pracy i odwozi do domu. Trzy lata 
(1973-1976) pracował pod ziemią w kopalni 
Borynia. – Było tak gorąco, że pracowaliśmy 
w szortach. Żeby pot nie wlewał się do gu-
miaków, przywiązywaliśmy długie płócien-
ne szmaty do ud, które sięgały do połowy 
łydek. Wyglądaliśmy jak kowboje w ochra-
niaczach – wspomina Jan chmarek.

Po trzech latach ciężkiej pracy zrezy-
gnował z kopalni. – Mięśnie zaczęły odma-
wiać posłuszeństwa. W nocy miałem takie 
skurcze, że we śnie wiłem się jak piskorz 
albo rzucałem się, jakbym miał padaczkę. 
Żona powiedziała, że woli mieć żywego 
męża, nawet jeżeli będzie mniej zarabiał. 
Przestałem pracować jako śleper, zostałem 
kierowcą – mówi Chmarek. 

Wystarczyły 3 lata pod ziemią, żeby 
Chmarek nie zazdrościł górnikom dar-
mowych akcji JSW SA. – Jeden z moich 
kolegów, z którym pracowałem w Boryni, 
ma zrujnowane zdrowie. Inny także ledwo 
chodzi. Teraz praca jest łatwiejsza, ale jak 
ktoś chce zobaczyć, co znaczy górnictwo, to 
niech sobie popracuje – mówi Chmarek.

Przyjechał do Jastrzębia-Zdroju z Kro-
bicy. To mała wieś w okolicach zagłębia 
wałbrzyskiego. Razem z nim przyjechały 
3-4 rodziny z Wałbrzycha. W Jastrzębiu-

Zdroju było łatwo o mieszkanie. W latach 
70. i 80. wielu górników stamtąd przyjeż-
dżało do pracy w jastrzębskich kopalniach, 
bo mieszkanie można było dostać po kil-
ku miesiącach pracy. Kiedy likwidowano 
kopalnie wałbrzyskie, Chmarek przywoził 
stamtąd sprzęt do jastrzębskich kopalń. – 
Nasze kopalnie były słabo wyposażone, tam 
były nowoczesne maszyny. Przywoziliśmy 
wszystko, co nadawało się do użytku. Ile 
dobrych maszyn zostało pod ziemią, tego 
nie wiadomo – wspomina.

Teraz ma spokojną pracę. Ale czasem 
autobus nie tylko jest pełen ludzi, ale także 
żalu, złości i nieufności. Tak jest kilka razy 
w tygodniu, na trasie kopalnia Zofiówka- 
Pogwizdów, przez bite 25 kilometrów. Je-
chałem w tym autobusie w sobotę przed 
Bożym Ciałem. Ludzie są źli na państwo, 
które jest złodziejskie i na to, że zlikwido-
wano kopalnię Morcinek. Państwo jest tak 
złodziejskie, że zabiera większość pieniędzy 
za akcje sprzedane przez Skarb Państwa, 
zabierze podatek od akcji pracowniczych 
i w dodatku napasie swój bank (PKO BP), 
w którym trzeba otworzyć rachunek inwe-
stycyjny. Ludzie złoszczą się na tych, którzy 
zdecydowali, że trzeba otwierać rachunki 
inwestycyjne w PKO BP żeby objąć dar-
mowe akcje i na tych, którzy namawiali 
ich do strajków przed wejściem na giełdę, 

a potem podkulili ogony i pierwsi ustawili 
się w kolejce żeby kupić akcje. Oszustów, 
którzy mówili, że akcje JSW SA będą nie-
wiele warte to pewnie by udusili, ale udu-
siliby także tych, którzy mówili, że akcje 
będą drogie. Najchętniej to by rozwalili 
wszystko, ale na razie nie ma sensu, bo 
przyjdą inni złodzieje. 

Jeżeli ktoś z zarządu JSW SA albo z mini-
sterstw skarbu i gospodarki sądzi, że usłyszy 
dobre słowo na przykład za to, że darmowe 
akcje dostaną także pracownicy nieupraw-
nieni, albo że górnicy dostali 10 lat gwarancji 
zatrudnienia dlatego, że JSW SA wchodzi 
na giełdę, to jego niedoczekanie. Wszyscy, 
którzy nie jadą autobusem z Zofiówki do Po-
gwizdowa, to złodzieje i już. Jak już ktoś nie 
jest złodziejem, to jest oszustem. Dużo musi 
być tych złodziei i oszustów, bo w autobusie 
mieści się około 50 osób. Jak się ludzie ścisną, 
wejdzie więcej, ale to i tak tylko garstka spra-
wiedliwych w tym złodziejskim świecie. Nie 
było wesoło w sobotę przed Bożym Ciałem 
w autobusie do Pogwizdowa. 

– Ma pan jakiś pomysł, żeby ludzie 
nie byli tacy wkurzeni? – pytam Jana 
Chmarka.

– Trzeba jasno ludziom wszystko tłuma-
czyć, a nie nakręcać ich. Ktoś musi zacząć 
to robić – odpowiada.

Sławomir StarzyńSki

Świat składa się przede wszystkim ze złodziei. Złodzieje rządzą państwem, 
spółką, a nawet kopalniami. Jak rządzący nie są złodziejami, to są oszustami.  

Dowodem, że rządzą oszuści jest to, iż dali ludziom za darmo 
akcje pracownicze, żeby wprowadzić JSW SA na giełdę. 

Każdy średnio może dostać w akcjach kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Im więcej pieniędzy dla ludzi, tym większe kroi się oszustwo. 

W sobotę przed Bożym Ciałem jechałem autobusem pracowniczym do Pogwizdowa. 
Szkoda, że nikt nie słyszał złości nielicznych pasażerów.

Autobus sprawiedliwych

Jan Chmarek od 1976 roku przywozi górników 
do pracy i odwozi do domu. 

Czy warto być na giełdzie? Co zyska fir- X
ma, co zyska załoga? 

– Wraz z wejściem spółki na giełdę zysku-
je 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, któ-
re dają jej posiadaczowi prawo do części 

majątku spółki akcyjnej, która je wyemi-
towała. Jest kilka rodzajów akcji – te, 
które są notowane na giełdzie, czyli wy-
emitowane przez spółki publiczne, mają 
formę zdematerializowaną. Oznacza to, 
że wszystkie akcje notowane na polskiej 
giełdzie to papiery wartościowe, które są 
tylko elektronicznym zapisem na rachun-
ku maklerskim jej właściciela. Wszystkie 
akcje spółki zdeponowane są w Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych, któ-
ry czuwa nad bezpieczeństwem obrotu 
i prawidłowością rozliczeń transakcji. Aby 
nabyć akcje, należy posiadać tzw. rachunki 
maklerskie i złożyć zlecenie kupna akcji. 
Po złożeniu zlecenia na naszym rachunku 
zapisywana jest informacja, ile i jakich 
akcji jesteśmy posiadaczami. Akcjonariu-
sze – osoby, które takie akcje nabyły, mają 
prawo do dywidendy (części z zysku, którą 
spółka wypłaca akcjonariuszom), mają 
prawo uczestniczenia w Walnym Zgroma-
dzeniu Akcjonariuszy i współdecydowaniu 
o losach spółki. Mogą też akcje sprzedać 
w dowolnym momencie na giełdzie po 

cenie rynkowej. Krótko mówiąc – akcja 
elektroniczna to nie papier, a elektronicz-
ny 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 
powszechnych sposobów na pomnaża-
nie kapitału. W Polsce obecnie ponad 
półtora miliona 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 – wy-
negocjowali 10-letnie gwarancje zatrudnie-
nia, są w trakcie negocjowania podwyżek 
płac. Dodatkowo staną się właścicielami 
pakietów 

 l

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

Kto się nie rozwija, ten się cofa
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28 czerwca w siedzibie Wyższego Urzę-
du Górniczego w Katowicach odbyło się 
spotkanie, podczas którego już po raz 5. 
wręczono dyplomy honorowe „Dzielny 
Górnik”. 

Tym razem laureatami zostali Lesław 
Jarosz, operator spycharki w KWB Turów, 
oraz Grzegorz Płaczek, naczelny inżynier 
KWK Borynia-Zofiówka, który z powodów 
osobistych nie mógł jednak być obecny na 
ceremonii (w jego imieniu dyplom odebrał 
Witold Kosiorek, zastępca dyrektora Biura 
Produkcji ds. BHP w JSW SA). Wyróżnienia 
wręczyli prezes WUG Piotr Litwa oraz Józef 
Dubiński, prezydent Fundacji „Bezpieczne 
Górnictwo” im. W. Cybulskiego, i Krzysz-
tof Cybulski, prezes tejże fundacji. Obok 
swojego uroczystego charakteru spotkanie 
miało również poprzez promocję właści-
wych zachowań w sytuacjach ekstremal-
nych zwrócić uwagę na to, jak wielką rolę 
odgrywają w górnictwie rozwaga i dobra 
organizacja pracy. 

Wyróżnienia dyplomem „Dzielny Gór-
nik” mają charakter cykliczny i przyznawane 
są przez Fundację „Bezpieczne Górnictwo” 
od kwietnia ubiegłego roku. Laureatami zo-
stają górnicy, którzy wykazali się niezwykłą 
odwagą i rozwagą w krańcowo trudnych 
sytuacjach zawodowych oraz przyczynili 

się do uratowania życia i zdrowia zarówno 
własnego, jak i innych. Dotychczas uhono-
rowano nim m.in. pracowników ZG Siltech, 
KWK Halemba-Wirek oraz ZGH Bolesław. 
Bohaterów, którzy zasługują na tę nagrodę, 
jednak nie brakuje, czego doskonałym przy-
kładem była 5. edycja wręczenia wspomnia-
nych wyróżnień.

Skromny bohater

7 sierpnia 2010 r. zapowiadał się dla Le-
sława Jarosza jako zwyczajny dzień pracy. 
Zmianę rozpoczął o godzinie 6 – wykonywał 
prace ziemne w oddziale zwałowiska Z-6. 
Około 13. przystąpił jednak do akcji ratun-
kowej prowadzonej przez PGE KWB Turów 
SA wśród mieszkańców dotkniętej powodzią 
Bogatyni. Jak mówi, podczas udzielania po-
mocy powodzianom był tak skoncentrowany, 
że pamięta dokładnie każdy moment i każdy 
detal. Nie bacząc na zagrożenie własnego 
życia, pan Lesław ewakuował około 70 osób. 
Dzięki swemu zaangażowaniu oraz umie-
jętnościom operatora spycharki usprawnił 
także prowadzoną przez inne służby akcję 
ratunkową. Udzielał pomocy nieprzerwanie 
do godziny 3 następnego dnia.

– Czuję się odrobinę nieswojo i nie na 
miejscu – powiedział Lesław Jarosz, od-
bierając dyplom „Dzielny Górnik” z rąk 
prezesa WUG Piotra Litwy. Niezwykła 

skromność, z jaką przyjął to wyróżnienie, 
dała o sobie znać również w słowach, które 
wypowiedział chwilę później: – Oczywiście 
chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
za to zaszczytne wyróżnienie. Nie czuję się 
jednak bohaterem – jestem przekonany, że 
każdy, kto znalazłby się w podobnej sytuacji, 
zachowałby się tak jak ja i próbował pomóc 
innym, tym bardziej że życie tylu ludzi było 
poważnie zagrożone. Nie myślałem o tym, 
czy stamtąd wrócę, czy nie wrócę, to była 
rzecz drugoplanowa – mówił. Jak dodał, 
najsilniej zapisała mu się w pamięci scena, 
kiedy zobaczył w walącym się już niemal 
domu kobietę, która błagała o pomoc nie 
dla siebie, ale dla swojego 4-miesięczne-
go dziecka: – Sam mam dzieci i wiem, jak 
bardzo człowiek chce, aby były bezpieczne. 
Postawa tej kobiety mnie urzekła i obudziła 
we mnie siły do jak najbardziej efektywnego 
działania – zwierzył się Lesław Jarosz. 

W imię bezpieczeńStWa

Jak zaznaczył w trakcie spotkania prezes 
Fundacji „Bezpieczne Górnictwo” Krzysz-
tof Cybulski, inicjatywy takie jak wyróżnie-
nia dyplomem „Dzielny Górnik” mają na 
celu zwrócenie uwagi na fakt, jak istotne 
jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
i podejmowanie szybkich, acz rozważnych 
decyzji w sytuacjach ekstremalnych. Aby 

promować tego typu postawy na jak naj-
szerszą skalę, działalność fundacji obejmuje 
swoim zasięgiem nie tylko górnictwo węgla 
kamiennego, ale także np. górnictwo węgla 
brunatnego czy zakłady zajmujące się pro-
dukcją miedzi. – Fundacja honoruje zatem 
wiele różnych zachowań – mówił Krzysztof 
Cybulski. – Zachowania te dotyczą jednak 
zawsze postawy ludzi, którzy swoją niezwy-
kłą odwagą i bardzo szybką decyzją – a mu-
simy sobie zdawać sprawę, że te działania 
są często podejmowane w ułamku sekundy 
– przesądzają o powodzeniu całej akcji. Są 
to ludzie niezwyczajni, a zatem tacy, którzy 
nie oglądając się na własne bezpieczeństwo, 
ratują życie innych. Ale – dodajmy – pomi-
mo zagrożenia nie działają chaotycznie, lecz 
wiedzą, co należy zrobić, aby niebezpieczeń-
stwa uniknąć – dodawał. 

– Ludzie tacy jak Lesław Jarosz i inni 
laureaci dyplomu to prawdziwi bohatero-
wie – powiedział z kolei prezes WUG Piotr 
Litwa. I dodał: – Nie jest prawdą, że będąc 
w ich sytuacji, każdy postąpiłby tak samo 
– nie wszyscy mają przecież odpowiednie 
predyspozycje psychiczne i fizyczne, by 
podjąć odpowiednie działania w sytuacji 
ekstremalnej. Warto jednak pamiętać, że 
również w takich okolicznościach wszystko 
zależy od konkretnego człowieka lub grupy 
osób. Maciej Rzepecki

WUG: wyróżnienia za szczególna odwagę i rozwagę

Dzielny górnik

piotr LitWa, prezeS WyżSzego 
UrzędU górniczego: 
Osoby odznaczone dy-
plomami „Dzielny Gór-
nik”, takie jak dzisiejszy 
laureat Lesław Jarosz, to 
prawdziwi bohatero-
wie. Co ciekawe, są to 
również zawsze ludzie 
bardzo skromni, któ-
rzy mówią, że będąc w ich sytuacji, każdy 
zareagowałby tak samo. Moim zdanie nie 
jest to prawda – nie wszyscy mają prze-
cież odpowiednie predyspozycje zarówno 
psychiczne, jak i fizyczne, aby podjąć od-
powiednie działania w warunkach ekstre-
malnych. Organizacja pracy, bezpieczeństwo 
– to wszystko zależy od ludzi, a z naszego 
rozeznania wynika, że ta organizacja często 
zawodzi. Dlatego jest tak ważne, aby przy 
okazji takich uroczystości jak ta dzisiejsza 
zwrócić także uwagę na ten aspekt działal-
ności zakładu górniczego. Właściwa organi-
zacja pracy i rozważne zachowania pozwolą 

przecież uniknąć wielu zagrożeń – warto 
o tym przypominać. 

LeSłaW JaroSz, operator Spycharki 
W kWb tUróW, UhonoroWany dypLo-
mem „dzieLny gór-
nik”: Myśl o tym, że 
moje życie może być 
zagrożone, gdzieś tam 
się pojawiła, ale nie było 
czasu się nad tym zasta-
nawiać. Z początku nie 
docierało do mnie, jak 
bardzo sytuacja w Bo-
gatyni jest tragiczna, ale kiedy zobaczyłem 
skalę zniszczeń, których dokonała powódź, 
oraz uświadomiłem sobie, jak wielu ludzi jest 
w niebezpieczeństwie, podjąłem szybkie dzia-
łania. Na szczęście kopalnia ma doby sprzęt 
– dzięki niemu było możliwe ewakuowanie 
tylu osób i usprawnienie akcji ratunkowej. Pa-
miętam każdy moment i każdy detal – takie 
doświadczenia gdzieś w człowieku zostają. 
Myślę, że każdy kto znalazłby się w podobnej 
sytuacji, postąpiłby tak samo. Lesław Jarosz odbiera z rąk prezesa WUG Piotra Litwy dyplom „Dzielny Górnik” 

Nazywa się Medulas, las Medulas – to 
niewielka wioska w północnej Hiszpanii, 
w okolicy miasta leon, na terenie której 
znajduje się nieczynna, starożytna, rzym-
ska kopalnia złota. a dokładniej mówiąc: jej 
pozostałości, bo historia tego miejsca liczy 
sobie tyle lat, ile chrześcijaństwo. Została 
założona w i wieku naszej ery. Obecnie jest 
tam wioska oraz centrum archeologiczne 
znajdujące się na jej terenie.

Starożytna kopalnia złota założona 
przez Rzymian, a znajdująca się w Hisz-
panii, została w 1997 roku wpisana na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO (lista 
ta obejmuje obecnie 911 obiektów z całe-
go świata, w tym 13 z Polski). Północno-
zachodni obszar Półwyspu Iberyjskiego, 
gdzie powstała kopalnia, był ostatnim pod-
bojem terytorialnym republiki rzymskiej 
(państwa istniejącego od 509 roku przed 
naszą erą do 27 r. p.n.e.). Wydobycie złota 
w tej kopalni odbywało się metodą tzw. 
montium ruina polegającą na drążeniu 
tuneli w skałach i wpuszczaniu w nie wody, 
która je rozmywała i wypłukiwała kruszec. 
W skali roku efektem pracy kopalni było 
– jak twierdzi Pliniusz Starszy, ówczesny 

naukowiec i urzędnik, w dokumentach 
z tamtego czasu – około 20 tysięcy rzym-
skich funtów złota (funt to niecałe 330 
gramów). W skali całego okresu działal-
ności kopalni, czyli 250 lat, dało to 1,65 
tysiąca ton złota.

Kopalnia Las Medulas w obecnym 
kształcie (a właściwie jego pozostałościach) 
to teren, na którym znajdują się czerwone, 
nagie, zbocza – efekt erozji związanej z upły-
wem czasu. Właśnie dlatego kilka kilome-
trów od obiektu znajduje się punkt widokowy 
o nazwie Orellan, z którego można zoba-
czyć całą okolicę. W miasteczku powstało 

archeologiczne centrum edukacyjne oferują-
ce bardziej szczegółowe informacje o obiekcie 
zbudowanym przez starożytnych Rzymian. 
W 1999 roku w Las Medulas powstała funda-
cja nosząca także tę nazwę, której celem jest 
ochrona i promocja byłej kopalni.

Kopalnia Las Medulas jest jednym z nie-
licznych takich obiektów na całym świecie, 
Ten wpisany na listę światowego dziedzictwa 
obiekt jest nie tylko historycznym przykła-
dem zakładu wydobywczego, ale też ko-
palnią wybudowaną przez jeden naród na 
terenie innego państwa. 

 l

Kopalnie Europy

Rzymska kopalnia w Hiszpanii
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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 upublicznieniu JSW. Pan 
Sebastian czeka na autobus, który lada chwi-
la powinien nadjechać, 
ale zgadza się na krótki 
komentarz. Podkreśla, 
że sprawa nie jest łatwa 
w ocenie: – Trzeba roz-
graniczyć dwie kwestie 
– mówi. – Jeśli bowiem 
chodzi o rozwój spółki, 
to jest rzeczą normalną, 
że każda duża firma, która chce przynosić 
zyski, musi w końcu wejść na giełdę, tego 
procesu nie da się zatrzymać. Inna sprawa 
dotyczy jednak tego, na jakich zasadach to 
się odbędzie. A trzeba pamiętać, że cho-
dzi o ogromną rzeszę ludzi – tutaj prze-
cież wszystko się opiera na górnictwie, całe 
rodziny z tego żyją. Dlatego nie dziwię się 
strajkom, to przecież normalne, że chłopaki 
chcieli się zabezpieczyć przed ewentualny-
mi negatywnymi konsekwencjami 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 kwestii 
rychłego upublicznienia JSW. Na dłuższą 

rozmowę zgadza się jedynie Grzegorz Krzyż, 
który mówi bez ogródek, że jest całkowicie 
przeciwny wejściu spółki na giełdę i doda-
je: – Powiem brutal-
nie, ja się czuję przez 
związkowców oszuka-
ny. Zupełnie inaczej to 
wszystko wyglądało, 
kiedy rozmawiali z nami 
tutaj w cechowni i za-
pewniali, że zawalczą 
o wszystkie postulaty, 
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 
posiłki regeneracyjne, stanowi oazę spo-
koju. Wypowiedzi od-
nośnie upublicznienia 
JSW są jednak utrzy-
mane w podobnym to-
nie: – Moim zdaniem 
było dobrze tak, jak 
było – mówi Szymon 
Pustelnik, który pra-
cuje w dziale wydo-
bywczym. – Ja zresztą nie rozumiem tych 
zapewnień, obietnic, one do mnie nie do-
cierają. Muszę to wszystko zobaczyć czar-
no 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 zarobimy – odpowiada – liczby 

przecież do ludzi nie przemawiają. Tak na-
prawdę wszystko się okaże po około trzech 
miesiącach od debiutu giełdowego spółki, 
wtedy będzie można mówić o jakichś kon-
kretnych, pozytywnych bądź negatywnych, 
konsekwencjach upublicznienia.

Jolanta Frej, która jest wydawczynią 
posiłków regeneracyj-
nych w KWK Krupiń-
ski, idzie jeszcze dalej. 
Jej zdaniem porozumie-
nie, jakie zostało zawar-
te pomiędzy zarządem 
a związkowcami, obfito-
wało jedynie w „piękne 
słowa”: – Jak przyjdzie 
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 zabezpiecze-
niami: gwarancją 10-letniego zatrudnienia, 
utrzymaniem przez państwo kontroli nad 
spółką, prawem do nieodpłatnego naby-
cia 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 gór-
niczych, znajduje się na 
parterze budynku ko-
palni. Niemal absolut-
na cisza, jaka tu panuje, 
sprzyja rzeczowej roz-
mowie. Pan Wojciech 
chwali związki zawodo-
we, 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 

Liczba na temat 

136 zł
za akcje

a k t u a l n o ś c i

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

Jest rzeczą normalną, że każda duża firma, która chce przynosić zyski, musi w końcu wejść na giełdę, tego procesu nie da się zatrzymać. 

to cena, jaką trzeba zapłacić za jedną akcję 
w ofercie dla inwestorów indywidualnych i in-
stytucjonalnych. Została ona ustalona po prze-
prowadzeniu podziału akcji w stosunku 1:10 i po 
zamknięciu zapisów dla inwestorów indywidual-
nych. Przed podziałem jedna akcja kosztowałaby 
1360 zł. W tekstach publikowanych w Nowym 
Górniku ocenialiśmy, że jedna akcja przed po-
działem będzie kosztować 1000 zł. Gdybyśmy 
mieli rację, teraz powinna kosztować 100 zł a 
nie 136. Na podziale akcji nie stracą osoby, któ-
re dostaną je za darmo. Obejmą 10 razy więcej 
akcji. Na przykład: jeżeli ktoś miał objąć 30 akcji, 
to teraz obejmie 300.
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– podkreśla z przekonaniem. Pytany o akcje, 
powiada, że nie traktuje ich jedynie w katego-
riach zarobkowych. – Posiadanie akcji spółki 
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 ma-
jąc na uwadze obecną 
koniunkturę na węgiel 
oraz sceptycyzm wobec 
energetyki jądrowej, jaki 
zapanował na świecie po 
marcowej tragedii w Ja-
ponii, o kurs akcji JSW 
można być spokojnym.

Optymistą, jeśli chodzi o akcje, jest też 
Jan Majewski, mechanik sprzętu ratowni-
czego, który w Krupińskim odpowiedzialny 

jest także za sprawy informatyczne: – Ja-
strzębska Spółka Węglowa jest firmą pręż-
nie 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 baga-
telizowania obaw załogi, które są w pewnej 
mierze również jego obawami. Daje jednak 
do zrozumienia, że porozumienie, które 
udało się osiągnąć, choć nie spełnia w stu 
procentach oczekiwań pracowników, na-
leży przyjąć do wiadomości.

W kwestii akcji JSW wtóruje mu Marek 
Florczak, pracownik dozoru górniczego, któ-
ry zaznacza, że dochody 
z akcji uzależnione będą 
m.in. od wiedzy oraz 
zainteresowania, jakie 
się tej sprawie poświę-
ci: – Jeśli ktoś się tym 
mocno zainteresuje, to 
może zyskać niemałe 
pieniądze – 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 za-
sięgnąć wiedzy na temat akcji Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, telefony dzwonią jeden 
za drugim. Danuta Zagórska, szefowa dzia-
łu zatrudnienia w KWK Krupiński, z którą 
rozmawiam o skali za-
interesowania akcjami, 
zmuszona jest kilku-
krotnie przerywać naszą 
rozmowę ze względu na 
nieustanne połączenia. 
Kiedy wreszcie nastę-
puje chwila spokoju, py-
tam, kim z reguły są jej 
rozmówcy. W odpowiedzi słyszę, że można 
powiedzieć, iż reprezentują oni niemal cały 
przekrój społeczności górniczej: – Dzwonią 
do nas pracownicy, którzy są obecnie za-
trudnieni w kopalni. Dzwonią emeryci i ren-
ciści, którzy chcą się dowiedzieć, czy są na 
liście osób uprawnionych do nieodpłatnego 
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 Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej. Przed drzwiami kilkuoso-
bowa kolejka. Jak wynika z rozmów ocze-
kujących, załatwienie przez jedną osobę 
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. 

Tylko rozwój
zagwarantuje zyski

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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zapisało sie na akcje JSW SA. Za jedną akcję za-
płacą 136 zł. Jeżeli za dwa lata cena akcji będzie 
zbliżona, to pracownicy uprawnieni do dar-
mowych akcji będą mieli średnio około 40 tys. 
złotych w walorach swojej spółki. Pracownicy 
nieuprawnieni, którzy także dostaną darmowe 
akcje, będą mieli pakiet wart średnio prawie 30 
tys. złotych. Część liderów związkowych, którzy 
dążyli do strajku przed wprowadzeniem JSW 
SA na giełdę twierdziła, że pakiet akcji pracow-
nika uprawnionego będzie wart średnio 1500 
złotych. Jeden z tych liderów już zadeklarował, 
że jeżeli obejmie akcje, to odda je na Caritas. 
W wydaniu specjalnym Nowego Górnika py-
taliśmy dwóch naszych rozmówców, czy pu-
blikować imiona i nazwiska liderów, którzy tak 
bardzo niedoszacowali wartość akcji JSW SA. 
Prosili, żebyśmy tego nie robili, choć możliwe, 
że pod wpływem tych opinii część górników 
zdecydowała się sprzedać swoje prawa do ak-
cji za stosunkowo niską cenę. Czy publikować 
nazwiska tych liderów? – o to pytamy teraz 
Czytelników. 

Liczba na temat 

168 TYS
INWESTORÓW

INDYWIDUALNYCH
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17 czerwca br. na boisku Sparty Konin w Go-
sławicach – cukrownia odbył się turniej piłki 
nożnej związków zawodowych zorganizo-
wany przez zarząd MNSZZ pracowników 
Energetyki ZE paK S.a.

mecze piłkarskie rozegrały cztery dru-
żyny reprezentujące Ze Pak, FUGO, kWB 
adamów i kWB konin. Podczas całego spo-
tkania wszystkie drużyny zacięcie walczyły 
o uzyskanie jak najlepszego wyniku. Zebrani 
kibice nie zawiedli i okrzykami zagrzewali 
sportowców do walki. Całemu spotkaniu to-
warzyszyły wielkie emocje. W rozgrywkach 
najlepszy okazał się zespół z kWB konin, 
drugie miejsce zajęła drużyna z kWB ada-
mów, trzecie miejsce zajęli gracze z Ze Pak. 
Podczas uroczystego zakończenia zawo-
dów przewodniczący mNSZZ Pracowników 

Międzyzwiązkowy turniej piłki nożnej

Turniej na 5
r e k l a m a

energetyki Ze Pak andrzej Przybylski 
wręczył zwycięzcom pamiątkowe puchary 
i statuetki.  l
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W rozgrywkach najlepszy okazał się zespół z KWB Konin

Wręczenie pąmiatkowych pucharów
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J e r z y  Po l a k 
(górnik Przodowy 
brygady ścianoweJ, 
od 25 lat PracuJe 
w kwk „borynia”, 
obecnie na oddziale 
g2b): – Nasze głów-
ne obawy związane są 
z zatrudnieniem. Każdy z nas ma rodzinę, 
za którą czuje się odpowiedzialny i której 
ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo 
oraz stabilność finansową. Chcielibyśmy 
dopracować do emerytury, żeby nie oka-
zało się, że za 4 czy 5 lat będziemy mu-
sieli szukać pracy. A zawód górnika jest 
przecież bardzo specyficzny, nabytych pod 
ziemią umiejętności niepodobna wyko-
rzystać w żadnym innym zakładzie pracy. 
W Jastrzębiu trudno zresztą o inne zajęcie, 
możemy pracować wyłącznie tutaj. Druga 
rzecz, na której nam zależy, dotyczy tego, 
by Skarb Państwa zachował władztwo kor-
poracyjne nad JSW. Jeśli państwo nie będzie 
miało większości udziałów w spółce, może 
dojść do tego, że za 5 lat to nie Polacy, ale 
obcokrajowcy będą wydobywali nasz wę-
giel, bo ktoś powie, że kondycja finansowa 
spółki nie pozwala na to, żeby nas zatrud-
niać, że jesteśmy za drogimi pracownika-
mi. Kolejna sprawa – podwyżki, 5 proc. to 
zdecydowanie za mało, tyle przecież wynosi 
obecnie inflacja, a więc co to za podwyżka? 

To jest po prostu wyrównanie inflacji. My 
chcemy 10 proc. podwyżki. 

Takie są nasze zasadnicze obawy i po-
trzeby. Oczywiście – prywatyzacja ma też 
dobre strony, dzięki niej znajdą się z pewno-
ścią pieniądze na inwestycje, a nam zależy 
właśnie na inwestycjach. Obecnie budujemy 
szyb i potrzebujemy naprawdę dużo pienię-
dzy, aby udostępnić nowe złoża. 

Prywatnego pracodawcy się nie oba-
wiamy, bo jesteśmy chętni do podnoszenia 
swoich kwalifikacji. W końcu jeśli człowiek 
nie podnosi kwalifikacji, to stoi w miejscu, 
a górnictwo to branża, która cały czas się 
rozwija – musimy przecież umieć obsługi-
wać nowe maszyny i urządzenia. To już nie 
te czasy, kiedy praca górnika opierała się 
jedynie na sile fizycznej. Maszyny są coraz 
bardziej nowoczesne, a do ich obsługi po-
trzeba coraz lepiej wykwalifikowanych ludzi. 
Generalnie rzecz biorąc, jesteśmy nastawieni 
na ciężką pracę, jedynie dzięki niej będziemy 
więcej zarabiać.

Janusz cuPryś 
(ślusarz Podziemny, 
od 30 lat PracuJe 
w kwk „borynia”, 
obecnie na oddzia-
le w2b): – Obawiam 
się o zarobki, zależy mi 
bowiem na tym, aby 
zapewnić rodzinie odpowiedni poziom 

materialny, a wystarczy spojrzeć – doko-
ła wszystko drożeje. Dlatego chciałbym za 
moją pracę otrzymywać godziwe wynagro-
dzenie. W kopalni pracuję już od 30 lat i wi-
dzę dokładnie, jaka jest atmosfera. Dlatego 
mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, 
że nieprawdą jest, iż związkowcy walczą 
tylko o swoje interesy i chcą nas, pracow-
ników, skłócić.

wiesław Źlik 
(PracuJe w kwk   
„Jas-mos” od 25 lat, 
obecnie na oddziale 
Przygotowawczym): 
– Za rok idę na emery-
turę, więc raczej nie 
mam większych obaw 
związanych z upublicznieniem JSW. Mogę 
jednak zaświadczyć, że wśród załogi opinie 
na temat prywatyzacji są podzielone. Starsi 
pracownicy nie mają takich obaw, jakie mają 
młodzi. Jeśli dostaniemy 10-letnią gwarancję 
zatrudnienia, to spokojnie dopracujemy do 
emerytury. Młodsi górnicy nie mogą na-
tomiast mieć tej pewności, dla nich 10 lat 
gwarantowanego zatrudnienia to za mało, 
by się nie martwić. Górnictwo winno być 
zawsze na pierwszym planie, a zatem rząd 
ma obowiązek o nie zadbać. Każdy przyzwo-
icie pracujący górnik powinien mieć więc 
pewność, że za swoją ciężką pracę doczeka 
w spokoju do emerytury. 

marcin musik (od 5 lat PracuJe 
w kwk „zofiówka” 
Jako Pomoc doło-
wa): – Obecnie JSW 
jest spółką państwo-
wą. Ja miałem już oka-
zję pracować w pry-
watnej firmie i mam 
świadomość, jak taka 
praca wygląda. Wiem 
doskonale, że koledzy mają liczne obawy 
związane z upublicznieniem, ale myślę, że 
prywatyzacja nie będzie się wiązała z po-
ważnymi problemami dla górnictwa. Ja 
jestem dobrej myśli, oby tylko wszystko zo-
stało zrobione rozsądnie. Oczywiście – nie 
da się wykluczyć, że górnicy stracą część 
dotychczasowych przywilejów, ale mogą 
również zyskać nowe. Wszyscy wiążemy 
pewne nadzieje z akcjami, ale też wszyscy 
będziemy ciężko pracować, aby miały one 
jak największą wartość, kiedy wejdą na 
giełdę. O pracę się nie martwię – gdyby 
doszło do prywatyzacji, jestem przekona-
ny, że prywatny pracodawca będzie miał 
świadomość tego, że wyszkolenie nowego 
pracownika trwa bardzo długo. Dlatego 
sądzę, że jeśli ktoś sumiennie wykonuje 
swoje obowiązki, to nie musi się obawiać 
o zatrudnienie. Jestem pewien, że wszyscy 
będziemy pracować na to, aby spółka osią-
gała jak największe zyski. 

Sonda przeprowadzona wśród pracowników JSW SA

Jesteśmy nastawieni na ciężką pracę

Zasady wydawania 
świadectw pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wy-
dawanym przez pracodawcę w związ-
ku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem 

stosunku pracy. Wydanie świadectwa pracy 
nie może być uzależnione od uprzedniego 
rozliczenia się pracownika z pracodawcą. 
W świadectwie pracy zamieszcza się m.in. 
informacje dotyczące okresu i rodzaju wy-
konywanej pracy, zajmowanych stanowisk, 
trybu rozwiązania stosunku pracy albo oko-
liczności jego wygaśnięcia, a także infor-
macje niezbędne do ustalenia uprawnień 
ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpie-
czenia społecznego. Zgodnie z art. 97 § 1 
kodeksu pracy, na skutek rozwiązania lub 
wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca 
jest obowiązany niezwłocznie wydać pra-
cownikowi świadectwo pracy. Jest to obo-
wiązek niezależny od wniosku pracownika 
i powstaje w dniu ustania stosunku pracy. 

Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytu-
acja, w której dotychczasowy pracodawca 
nawiązuje z pracownikiem kolejną umowę 
o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę. 
Pracodawca jest wtedy obowiązany wydać 
pracownikowi świadectwo pracy, tylko na 
jego żądanie. Pracownik winien zgłosić 
pracodawcy żądanie wydania świadectwa 
pracy najpóźniej w dniu poprzedzającym 
dzień, w którym następuje rozwiązanie lub 
wygaśnięcie stosunku pracy z poprzedniej 
umowy. 

Świadectwo pracy jest dokumentem 
pozbawionym charakteru ocennego. Pra-
codawca zobowiązany jest jedynie do wska-
zania określonych prawem zdarzeń, a innych 
danych tylko, jeżeli pracownik tego zażąda. 
I tak, na żądanie pracownika w świadectwie 
należy podać także informacje o wysokości 
i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyska-
nych kwalifikacjach, odbytych szkoleniach 
czy kursach. 

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzy-
mania świadectwa pracy wystąpić do pra-
codawcy z wnioskiem o jego sprostowanie. 
W razie uwzględnienia wniosku, pracodawca 
wydaje pracownikowi w tym terminie nowe 
świadectwo pracy. W razie nieuwzględnienia 
wniosku, pracownikowi przysługuje w ciągu 
7 dni od zawiadomienia o odmowie sprosto-
wania świadectwa pracy, prawo wystąpienia 
z żądaniem jego sprostowania do sądu pra-
cy. Pracodawca wydaje świadectwo pracy 
bezpośrednio pracownikowi albo osobie 
upoważnionej przez pracownika na piśmie, 
w dniu, w którym następuje rozwiązanie 
lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli wy-
danie świadectwa w powyższy sposób nie 
jest możliwe, pracodawca, nie później niż 
w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pra-
cy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi 
lub upoważnionej osobie za pośrednictwem 
poczty albo doręcza go w inny sposób. 

W razie wygaśnięcia stosunku pracy 
z powodu śmierci pracownika, pracodawca 

sporządza świadectwo pracy i włącza je 
do akt osobowych zmarłego pracownika. 
Z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę 
świadectwa pracy może wystąpić członek 
rodziny zmarłego pracownika, a także inna 
osoba będąca spadkobiercą tego pracownika. 
Kopię świadectwa pracy przechowuje się 
w aktach osobowych pracownika. 

Pracownikowi przysługuje roszczenie 
o naprawienie szkody wyrządzonej przez 
pracodawcę wskutek niewydania w terminie 
lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. 
Odszkodowanie przysługuje w wysokości wy-
nagrodzenia za czas pozostawania bez pracy 
z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygo-
dni. Roszczenie o odszkodowanie ulega, zgod-
nie z art. 291 § 1 kodeksu pracy, przedawnieniu 
z upływem trzech lat, licząc od następnego 
dnia po ustaniu stosunku pracy. Roszczenie 
o odszkodowanie staje się wymagalne w dniu, 
w którym pracownik mógł podjąć kolejna 
pracę, ale jej nie podjął z powodu braku albo 
wadliwości świadectwa pracy.

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów

Zgodnie z planem Jastrzębska Spółka Wę-
glowa zadebiutuje 6 lipca na Warszawskiej 
Giełdzie papierów Wartościowych.

Negocjacje pomiędzy zarządem a stroną 
społeczną zakończyły się pomyślnie, zatem 
trwający od miesięcy spór został zażegnany.

Pracownikom JSW zagwarantowano: 
5,5% podwyżki płacy zasadniczej od lutego 
2011 r., akcje spółki zarówno dla pracow-
ników uprawnionych, jak i nieuprawnio-
nych, 160 mln zł zysków do podziału oraz  
władztwo korporacyjne Skarbu Państwa nad 
spółką (warto jednak dodać, że 10-letnią 

gwarancję zatrudnienia związki zawodowe 
wywalczyły już wcześniej).   

Wśród pracowników zdania na te-
mat upublicznienia JSW były podzielone 
w zasadzie od samego początku trwania 
negocjacji.  W liczącym 92 tysiące miesz-
kańców mieście górnictwo to podstawowe 

źródło utrzymania wielu rodzin. Podpi-
sanie porozumień uspokoiło atmosferę. 
Górnicy mogą zatem ze spokojem spo-
glądać w przyszłość i wykonywać swoją 
pracę, oczekując na spodziewane zyski ze 
sprzedaży akcji. 

 l

Związkowcy porozumieli się z zarządem 10 czerwca 2011 r.

Spokój w JSW Sa 
przed debiutem na giełdzie
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Doczekaliśmy lata. I choć na boiskach 
piłkarskich spokój, poza nimi dzieje się nie-
mało – czerwiec to przecież najgorętszy 
okres na giełdzie klubowych transferów. 
Właściciele, prezesi oraz menedżerowie klu-
bów dwoją się i troją, by zrobić jak najlepszy 
interes, a mówiąc inaczej – sprzedać bądź 
kupić takich zawodników, by nie osłabić 
zespołu, lecz go wzmocnić. 

Na transferowej giełdzie dał już o sobie 
znać Józef Wojciechowski, właściciel Polo-
nii Warszawa, który od dobrych paru lat 
inwestuje w swój klub spore pieniądze. Woj-
ciechowski chce koniecznie zdobyć mistrzo-
stwo Polski oraz pokazać się z jak najlepszej 
strony na europejskich stadionach. W swych 
pragnieniach i marzeniach widzi Polonię 
jako drużynę, która pierwsza wywalczy 
awans do Ligi Mistrzów. Mimo wszystkich 
spektakularnych transferów, w rozgrywkach 
minionego sezonu drużyna Polonii pałę-
tała się gdzieś w dolnej części tabeli. Józef 
Wojciechowski jest jednak upartym czło-
wiekiem i nie rezygnuje z realizacji swoich 
planów. Ponownie otworzył więc klubową 
skarbonkę i kupił kolejnych zawodników, 
głównie takich, którzy grają w polskich klu-

bach. Poszukując talentów, 
zawędrował aż do Zabrza. 

Nabył Róberta Ježa – 
Słowaka, który grał 

wcześniej w MŠK 
Žilina, i Daniela 

Sikorskiego, 
Polaka po-
c h o d z e n i a 
austriackiego. 
Z zabrzań-
skiego klubu 
w y c i ą g n ą ł 
jeszcze za 
darmo Grze-

gorza Bonina. 
Ponadto – za 1 
mln zł ściągnął 
do Warszawy Cze-

cha Pavela Šultesa 
z Sigmy Ołomuniec. 

W najbliższym sezo-
nie w barwach Polonii 

zagra również Mar-
cin Baszczyński, 

któremu wygasł 
kontrakt pod-
pisany z Atro-
mitos Ateny 
( w c z e ś n i e j 
grał w Wi-
śle Kraków). 
W Warsza-

wie nie udało 
się jednak zatrzymać 

Adriana Mierzejewskiego, który w trakcie 
rozgrywek rundy wiosennej zbierał bardzo 
pochlebne opinie – zawodnik został sprze-
dany do Trabzonsporu (wicemistrza Turcji – 
grają tam już bracia Paweł i Piotr Brożkowie 
oraz Arkadiusz Głowacki), za 5,25 mln euro. 
Warto dodać, że jest to najwyższa jak dotąd 
cena za transfer polskiego zawodnika do za-
granicznego klubu. Trudno się zatem dziwić, 
że Józef Wojciechowski ma pieniądze na 
uzupełnienie drużyny o zawodników, którzy 
w polskich klubach wyróżniają się umiejęt-
nościami. W tej chwili trener Polonii Jacek 
Zieliński ma praktycznie gotową drużynę, 
z którą może zawalczyć o mistrzostwo kraju. 
Zobaczymy więc, czy spełnią się wreszcie 
marzenia właściciela klubu.

Ale i gdzie indziej trzymają rękę na 
pulsie. W drużynie Wisły Kraków, która 
zdobyła w tym sezonie tytuł Mistrza Polski, 
zainteresowano się zawodnikami z Izraela. 
Do Krakowa sprowadzono już Maora Me-
liksona (dobry transfer), a za jakiś czas poja-
wią się tam zapewne napastnik David Biton 
i pomocnik Roei Bacall. Niewykluczone, że 
Wisła sięgnie po jeszcze jednego napastnika 
– Serba Ranko Despotovića. Wcześniej sze-
regi krakowskiego klubu zasilił już Ivica Iliev, 
napastnik i pomocnik z Partizana Belgrad. 
Jeżeli szefom Wisły uda się doprowadzić do 
skutku transfery, o których wspomniałem, 
to być może drużynie pod wodzą trenera 
Roberta Maaskanta uda się awansować do 
Ligi Mistrzów. 

Natomiast władze Lecha Poznań, o któ-
rym dość dobrze się mówiło w trakcie minio-
nego sezonu, zupełnie zrezygnowały z trans-
ferów. Dlaczego? Postawiono na szkolenie 
zawodników – klub ma kilku obiecujących 
piłkarzy, którzy mieli już okazję zadebiuto-
wać w rozgrywkach ekstraklasy.

Gdzie indziej jest już znacznie spokoj-
niej. Powód jest prosty – w klubowych ka-
sach nie ma zbyt dużo pieniędzy. Ściąga się 
zatem zawodników z drużyn niższych klas 
rozgrywkowych. Trzeba przyznać, że skrom-
niutkie są zabiegi transferowe w śląskich 
klubach. Na pewno osłabiony został Górnik 
Zabrze – uzupełnienie składu zawodnikami 
m.in. z Ruchu Radzionków z pewnością nie 
doda siły zespołowi. W chorzowskim Ruchu 
szuka się talentów w okolicznych klubach, 
a w drużynie Podbeskidzia Bielska-Białej 
jak na razie nie wydano na transfery ani 
złotówki.

Z innymi problemami mamy do czynie-
nia w Kielcach. Drużyna Korony w 2008 r. 
przejęta została przez miasto. Kiedy jednak 
wyszło na jaw, że zespół brał udział w aferze 
korupcyjnej, ze sponsorowania klubu wyco-
fał się Krzysztof Klicki, właściciel spółki Kol-
porter. Teraz miasto szuka nowego sponsora. 
Obecnie zainteresowanie klubem wykazuje 
Marek Profos, biznesmen, który dorobił się 
majątku na handlu bronią, żywnością i pa-
liwami. Negocjacje trwają. Prezydent Kielc 
Wojciech Lubowski chce jednak zachować 
30 proc. udziałów, by zagwarantować sobie 
wpływ na ważne decyzje. Wszystko powinno 
się wyjaśnić w ciągu najbliższych dni.

Czy obecne ruchy transferowe wpłyną 
pozytywnie na poziom rywalizacji drużyn 
naszej ekstraklasy? Trudno na to pytanie 
jednoznacznie odpowiedzieć – transfery, 
jakie obserwujemy, dotyczą z reguły zawod-
ników, których już znamy z polskich boisk, 
a którzy w zdecydowanej większości nie 
prezentują umiejętności zadowalających 
sympatyków futbolu. 

Niestety, skutki zaniedbań szkolenio-
wych z lat 1997–2003 nadal dają o sobie 
znać. Negatywny wpływ na poziom naszej 
piłki miała także afera korupcyjna, w której 
uczestniczyli działacze, sędziowie, trene-
rzy i zawodnicy. Można przypuszczać, że 
w owym czasie nie trzeba się było zbytnio 
wysilać zarówno na treningach, jak i w trak-
cie meczów, bo przecież wyniki spotkań były 
już wcześniej ustalone.

Moim zdaniem nie należy zatem oczeki-
wać jakiegoś nagłego wzrostu poziomu gry 
w polskiej ekstraklasie. W nadchodzącym 
sezonie dominować więc będzie przecięt-
ność. Być może nieco lepszą piłkę pokażą 
jedynie Wisła Kraków, Polonia Warszawa 
i Legia. Poczekamy – zobaczymy.

Henryk Marzec

Jędrzej pojawił się w rodzinie państwa S. niespodziewanie. Po prostu, pewnego nie-
dzielnego popołudnia, gdy wszyscy byli w domu, zapukał do drzwi. Miał na sobie stary 
płaszcz oraz dość wysłużony wełniany sweter, a w ręku trzymał niewielką torbę. Gdy tylko 
przekroczył próg domu państwa S., wiele się zmieniło. 

Aby jednak zrozumieć cały kontekst, należy cofnąć się o prawie 50 lat do czasu, gdy 
matka pana S. urodziła po niespokojnej ciąży dwóch chłopców – zdrowych bliźniaków. Jej 
sytuacja była jednak na tyle trudna i niepewna, że – choć jedynie połowicznie – skorzystała 
z dawanych jej zewsząd rad i oddała do adopcji jedno z dzieci, podejmując się samotnego 
wychowania drugiego. Po kilku latach, gdy jej sytuacja się poprawiła, rozpoczęła poszuki-
wania syna i choć prowadziła je aż do śmierci, nie odnalazła go. Pan S. nie kontynuował 
poszukiwań rozpoczętych przez matkę, ale świadomość tego, że istnieje na świecie ktoś, 
kto prawdopodobnie wygląda i – przynajmniej w pewnym sensie – zachowuje się podobnie 
do niego, nigdy go nie opuściła.

Dzień, w którym Jędrzej stanął przed drzwiami posiadłości państwa S., był pierwszym 
momentem, który dał panu S. potwierdzenie, że jego brat istniał naprawdę. Jędrzej opowie-
dział w skrócie całą historię ojca – od dzieciństwa w dobrej, ale bardzo srogiej i bogobojnej 
rodzinie, która go adoptowała, przez spokojne życie rzemieślnika, aż po jego niedawną 
śmierć w wyniku ciężkiej choroby. Jędrzej twierdził także, że od momentu, gdy jego ojciec 
dowiedział się, że był adoptowany, nie przestał szukać biologicznej matki. Odnalazł ją jednak 
już po jej śmierci, trafiając tym samym na ślad swojego brata bliźniaka, którego odnalezienie 
stało się odtąd jego nadrzędnym celem. Niestety – gdy był już o krok od urzeczywistnienia 
swojego zamiaru, plany pokrzyżowała choroba. Odszukując pana S., Jędrzej spełniał więc 
niejako ostatnią wolę ojca.

Ten krótki zarys skomplikowanej historii pozwala zrozumieć entuzjazm i radość, z jaką 
Jędrzej został niemal bezkrytycznie przyjęty w domu państwa S. Dzięki zaradności i smykałce 
do interesów pan S. stał się majętnym człowiekiem – zarządzał własną ubojnią i zakładem 
produkującym wędliny. Tak więc w jego domu niczego nie brakowało i od razu znalazło 
się w nim także odpowiednie miejsce dla Jędrzeja. Żona pana S., podobnie jak jej szes-
nastoletnia córka Ania, szybko polubiła chłopaka. Jedyną osobą, która wykazywała 
w stosunku do niego dużą rezerwę i dystans, był starszy brat Ani – Bartek. To on 
najwięcej stracił na niespodziewanym pojawieniu się Jędrzeja – nie pytając go 
o zgodę, udostępniono mu jego pokój, zezwolono także Jędrzejowi na korzystanie 
ze sprzętów Bartka oraz noszenie niektórych z jego ubrań. Oczywiście – do 
czasu, kiedy pan S. nie kupił Jędrzejowi nowych rzeczy.

Jędrzej chętnie opowiadał o życiu swojego ojca, o tym, jaki był, jak 
żył, co lubił, a czego nie, o kobiecie, z którą się związał, i o jego licznych 
rozterkach wynikających z tego, że nie odnalazł brata. Po kilku dniach 
państwo S. zaczęli jednak powoli otrząsać się z całej sytuacji, akceptować 
ją i wracać do rytmu codziennego życia. Nic nie wskazywało również na 
to, że Jędrzej ma zamiar opuścić ich dom. Twierdził, że nie ma dokąd 
wracać, bo sam nie dorobił się jeszcze żadnego mieszkania, a dom po 
ojcu został sprzedany. Wszystko to sprawiało, że Jędrzej coraz mocniej 
stawał się członkiem rodziny. Najbardziej zauroczona nowym kuzynem 
była Ania. Imponował jej doskonałą znajomością klasyki literatury i mu-
zyki współczesnej, był przy tym błyskotliwy i bardzo przystojny. Zachęcił 
Anię do codziennego, porannego biegania, choć dotychczas ściągnięcie 
jej rano z łóżka graniczyło z cudem. Wszędzie, gdzie Jędrzej się pojawiał, 
stawał się gwiazdą – zabawiał wszystkich anegdotkami i opowieściami 
o podróżach i dalekich krajach. Jedyną osobą, której nie potrafił porwać 
i sobą zachwycić, był Bartek, syn państwa S. Denerwowało go nie tylko to, 
że Jędrzej zabrał mu pokój i w dalszym ciągu bez pytania pożyczał jego 
ciuchy – w przeciwieństwie do reszty rodziny nie miał doń zupełnie zaufa-
nia. W zasadzie było tak od początku, jego podejrzenia wzmocnił jednak 
fakt, że kilkakrotnie przyłapał Jędrzeja na węszeniu wśród papierów ojca. 
Usiłował swój punkt widzenia przedstawić rodzicom albo siostrze, ale nic 
nie przynosiło skutku. Uznał zatem, że najlepiej będzie, gdy sam sprawdzi, 
czy wszystko, o czym mówi Jędrzej, jest prawdą.

Choć musiał przejrzeć dużą ilość starych gazet i odbyć podróż na drugi 
koniec kraju, powoli przekonywał się, że to, co podejrzewał, a co w ogóle nie 
przychodziło na myśl jego rodzinie, jest prawdą – przypuszczalnie Jędrzej 
nie był tym, za kogo się podawał. Bartek odnalazł w końcu miejscowość, w której 
przez lata mieszkał bliźniaczy brat jego ojca. Jednak wszystko, czego się dowiedział, stało 
w jawnej sprzeczności do tego, co twierdził Jędrzej.

Brat pana S. spędził całe dzieciństwo, błąkając się pomiędzy kolejnymi domami dziecka 
a nowymi rodzinami, nigdzie jednak na dłużej nie zagrzał miejsca. Przez większość życia 
udawało mu się unikać konsekwencji swoich czynów, gdy jednak został złapany, trafił do 
więzienia na długie lata. Tam też odnalazł go Bartek – żywego i zdrowego. Co zabawniej-
sze, okazało się, że niektóre ze szczegółów zachowania brata pana S., o których opowiadał 
Jędrzej, były prawdziwe. Jędrzej miał o nich wiedzę, bo – jak wyszło na jaw – ostatnie dwa 
lata spędził z nim w jednej celi. Jędrzej, drobny złodziejaszek i znany pieniacz, postanowił 
wykorzystać zdobytą wiedzę, żeby „ustawić się” na najbliższe lata.

Właściwie tak zakończyła się cała ta sprawa. Bartek zapobiegł katastrofie, jaka mogła 
się wydarzyć, a Jędrzej został ponownie aresztowany za oszustwa, których zdążył się do-
puścić, mieszkając u państwa S.

Po wielu miesiącach pan S., w którego głowie kotłowały się przeróżne myśli, postanowił 
odwiedzić w więzieniu swojego brata. Choć ich relacje nigdy nie miały okazać się łatwe, 
teraz stały się jednak możliwe.

 l

Marginesy

Świętoszek 
Na prostej i zakrętach

czerwcowa giełda
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Narodowy SpiS 
powSzechNy

Począwszy od 1 kwietnia br. trwa Naro-
dowy Spis Powszechny 2011, który, zgodnie 
ze światową normą, przeprowadza się u nas 
co 10 lat. Dzięki nim państwa, w tym Polska, 
mogą lepiej planować politykę społeczną 
i gospodarczą. W tym roku mieszkańcy po 
raz pierwszy mogą spisać się także przez in-
ternet, co miało ułatwić tę operację. Okazało 
się jednak, że internetowy formularz Naro-
dowego Spisu Powszechnego niedostępny 
jest dla wielu osób, głównie niepełnospraw-
nych (jest ich w Polsce 5,5 miliona; w tym 
około 150 tys. niewidzących i około 190 ty-
sięcy słabo widzących). Przeprowadzający 
spis ankieterzy dotrzeć muszą do każdego 
mieszkania i każdego mieszkańca naszego 
kraju w terminie do 30 czerwca br.

Poczta Polska dokumentuje to wyda-
rzenie w postaci okolicznościowej kartki 

z nadrukowanym znaczkiem opłaty wartości 
1,55 zł. Ilustruje go wpisany w kontury mapy 

Polski rok 2011, zaś pod symbolicznym da-
chem – czteroosobowa rodzina i hasło Na-
rodowy Spis Powszechny. Część ilustracyjną 
wypełnia natomiast coraz powszechniejsza 
dziś komórka, na ekranie której wyświetlone 
są pytania ankiety GUS. 

Mazury – cud Natury

Pod takim hasłem przebiega tegorocz-
ny, 49 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs 
Filatelistyczny, do którego tradycyjnie spo-
sobią się także młodzi kolekcjonerzy Śląsko-
Dąbrowskiego Okręgu Polskiego Związku 
Filatelistów. W jego terenowych ogniwach 
odbyły się już półfinałowe eliminacje. Do-
kumentuje je m. in. okolicznościowa kartka 
oraz datownik upamiętniające Między od-
działowy Półfinał Miejsko-Gminny w Za-
brzu.  Z.B.

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
KoMiSja europejSKa wezwała polSKę, 
by wdrożyła dyreKtywę o odpadach, 
Która zobowiązuje Kraje ue M.iN. do 
poNowNego wyKorzyStywaNia odpa-
dów. Zagroziła sankcjami, jeśli w ciągu 
dwóch miesięcy nie dostosujemy prawa. 
Polska miała czas do 12 grudnia 2010 r., by 
poinformować KE o wdrożeniu do krajowe-
go prawa dyrektywy ramowej w sprawie od-
padów z 2008 roku. Poza Polską nie zrobiły 
tego: Bułgaria, Cypr, Estonia i Grecja. Polskie 
Ministerstwo Środowiska poinformowało, 
że trwa proces wdrażania kompleksowych 
rozwiązań prawnych UE do polskiego pra-
wa i jest już zapisana większość przepisów 
unijnej dyrektywy. Komisja argumentuje, że 
ilość odpadów w UE stale rośnie. 

45 proceNt hiSzpaNów przed trzy-
dzieStKą jeSt bezrobotNych, co jeSt 
reKordeM europy. Od trzech tygodni 10 
tys. osób mieszka na placu Puerta del Sol 
w Madrycie. Jest to protest młodych ludzi 
przeciwko beznadziejnej sytuacji na rynku 
pracy. Kryzys ekonomiczny przyczynił się 
do powstania tak dużego bezrobocia. Mło-
dzi nie są w stanie za oferowane im pensję 
utrzymać swoich rodzin. Żądają pracy za 
godziwe wynagrodzenie. 

al Kaida Ma Nowego lidera. jeSt NiM uro-
dzoNy w 1951 r. egipSKi leKarz, ajMaN al 
zawahiri. W wieku 15 lat trafił on do więzie-
nia za przynależność do nielegalnego wówczas 
Bractwa Muzułmańskiego. Studiował medy-
cynę i otrzymał dyplom magistra chirurgii. Na 
przedmieściu Kairu założył klinikę, w której 
praktykował jako lekarz. W 1973 r. wstąpił do 
ekstremistycznego Islamskiego Dżihadu, pod 
jego kierownictwem grupa dokonała serii za-
machów, w których zginęło około 1200 ludzi. 
Odegrał ważną rolę w przygotowaniach do 
ataków na USA 11 września 2001 r. Za jego 
głowę Amerykanie wyznaczyli nagrodę w wy-
sokości 25 mln dolarów. 

3 Mld dolarów Kredytu otrzyMał 
egipt Na Mocy zawartego porozuMie-
Nia z MiędzyNarodowyM FuNduSzeM 
walutowyM.W Egipcie od lutego rządzi 
Najwyższa Rada Wojskowa, która kieruje 
krajem po ustąpieniu prezydenta Hosnie-
go Mubaraka. Program gospodarczy, który 
zostanie wdrożony dzięki kredytowi ma 
zapewnić utrzymanie stabilności makro-
ekonomicznej. Egipt stara się obecnie o fun-
dusze, które pomogłyby mu zrównoważyć 
niedobór środków na wydatki, szacowany na 
10-12 mld dolarów. Zatwierdzony przez rząd 
budżet na rok finansowy 2011/12 przewiduje 
wzrost wydatków o jedną czwartą, co czę-
ściowo wiąże się ze świadczeniami na rzecz 
biedniejszych warstw społeczeństwa. 

p i s m o  s p o ł e c z n o - z a w o d o w e 
ś r o d o w i s K a  g ó r n i c z e g o
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W dyskusji nad przyszłością polskiej energetyki rola węgla 
brunatnego bywa coraz częściej traktowana marginalnie. 
co prawda, branża próbuje przypominać o swoim istnieniu, 
czego dowodem był Vii Międzynarodowy Kongres Górnic-
twa Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Jego echo w środ-
kach masowego przekazu było jednak znikome, czemu 
niepodobna się w pewnym sensie dziwić – poruszone tam 
kwestie i sformułowane postulaty miały bowiem charakter 
raczej wewnętrzny. 

Wszystko zatem wskazuje na to, że branża węgla bru-
natnego będzie odgrywała coraz mniejszą rolę w ogólnym 
bilansie energetycznym naszego kraju. Najlepszym tego 
dowodem postępujący regres wydobycia, które w przeciągu 
ostatniego dwudziestolecia spadło o ok. 13 milionów ton 
(w 1991 r. wynosiło 69 mln ton, zaś w 2010 r. już zaledwie 
56 mln). Dzieje się tak nawet pomimo tego, że energetyka 
oparta na węglu brunatnym jest najtańsza na naszym rynku, 
a kopalnie utrzymują stałą moc wydobywczą. 

Wśród przyczyn tego stanu rzeczy należy wskazać 
przede wszystkim fakt, że branża ta narażona jest na kry-
tykę światowego i europejskiego lobby ekologicznego, które 
w ostatnich czasach stało się naprawdę wpływowe. To wła-
śnie rzeczone lobby doprowadziło do powstania stowarzy-
szenia „STOP Odkrywce”, które umiejętnie blokuje prace 
nad udostępnieniem złoża węgla brunatnego „legnica”, ata-
kując przy okazji na wszelkie możliwe sposoby inne polskie 
kopalnie tego surowca. Organizacje ekologiczne mają już 
nawet struktury ogólnopolskie, które wysyłają swoje skargi 
do Parlamentu europejskiego. Poczuciu siły tych środowisk 
sprzyja poparcie, jakie uzyskały od przewodniczącego Pe 
Jerzego Buzka, oraz jednomyślne stanowisko wszystkich 
krajowych partii politycznych, które sprzeciwiają się dalszej 
„dewastacji” i „niszczeniu” mienia osób zamieszkałych na 
terenach występowania złóż węgla brunatnego. 

Taka skala ataku może paraliżować. Na niekorzyść węgla 
brunatnego działa w dodatku fakt, że rząd traci zaintereso-
wanie nim, nadarza się bowiem okazja zagospodarowania 
alternatywnych dla niego złóż gazu łupkowego. Z politycz-
nego punktu widzenia jest to zrozumiałe. kiedy wszyscy są 
przeciw, tym trudniej się przebić z sensownymi komunika-
tami do polityków i opinii publicznej. Jeśli branża ta chce 
jednak nadal istnieć na obecnym poziomie, musi zdobyć 
się na próbę kontrofensywy. Wszystko to, co dotychczas 
robiono (kontakty z ministerstwem Gospodarki, wydawanie 
własnego biuletynu, organizowanie konferencji, sympozjów 
i spotkań informacyjnych), powinno być zatem zachowane 
i umocnione. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji poważ-
nego zagrożenia własnego bytu branża musi zdobyć się na 
coś więcej niż dotychczasowe metody walki o przetrwanie. 
Trzeba więc otwarcie powiedzieć, że – z jednej strony – 
chodzi o najtańszą energię w kraju, a z drugiej – o los ok. 20 
tysięcy zatrudnionych w górnictwie węgla brunatnego pra-
cowników. mając bowiem jako prognozowaną alternatywę 
złoża gazu łupkowego, rząd od blisko dwóch lat przezornie 
milczy. Jest zatem wielce wątpliwe, aby sam i z własnej inicja-
tywy podjął się on dalszego promowania energetyki opartej 
na węglu brunatnym. można zresztą przypuszczać, że mając 
na względzie zbliżające się wybory parlamentarne, będzie 
tego tematu wręcz unikał. Tak czy inaczej – niezależnie od 
najniższej ceny prądu elektrycznego uzyskiwanego w elek-
trowniach węgiel brunatny ma także inne atuty, z którymi 
należy dotrzeć do opinii publicznej. 

Po pierwsze – według obecnych prognoz eksploata-
cja przemysłowa gazu łupkowego może ruszyć dopiero za 
dziesięć lat. Co jednak będzie, jeżeli te prognozy sprawdzą 
się częściowo? a co będzie, jeśli w ogóle się nie sprawdzą? 
Wszak w przyrodzie, badaniach i poszukiwaniach nigdy 
nie można liczyć na absolutną pewność. Czekanie przez 
dziesięć lat na rozstrzygnięcie w sprawie gazu łupkowego 

oraz nie podejmowanie w tym czasie żadnych działań ozna-
cza przecież brak jakiegokolwiek rozwoju. Gaz łupkowy 
może być konkurencją dla węgla brunatnego, ale dopiero 
w przyszłości. Niezależnie od wyniku poszukiwań musimy 
natomiast podejmować decyzje oparte na pewnych i spraw-
dzonych danych, a nie jedynie na danych hipotetycznych, 
jak to ma miejsce w przypadku gazu łupkowego. Drugą 
szansą dla węgla brunatnego jest całkowity, jak się wydaje, 
upadek energetyki jądrowej, który właśnie obserwujemy. 
Niezależnie od tego, jakie jest ryzyko wystąpienia w Polsce 
katastrofalnych w skutkach trzęsień ziemi, sprzeciw spo-
łeczny wobec energetyki jądrowej jest znacznie bardziej 
powszechny niż ten, który odnosi się do węgla brunatnego. 
Wreszcie – trzecim atutem jest podobieństwo w sytuacji 
energetycznej pomiędzy Polską a Niemcami, a rola Niemiec 
w Ue jest i z pewnością w dalszym ciągu będzie kluczowa. 
Państwo to wydobywa największą na świecie ilość węgla 
brunatnego, przeciwko któremu protestują podobne środo-
wiska co w Polsce. Dlaczego zatem polski węgiel brunatny 
nie mógłby wejść w sojusz z niemieckim? 

Wskazane powyżej atuty węgla brunatnego to zaledwie 
pojedyncze przykłady mocnych stron całej branży. aby 
zneutralizować swoich przeciwników, trzeba jednak oddzia-
ływać na społeczeństwo przynajmniej na taką samą skalę 
jak oni. Dlatego podstawową zasadą każdej osoby związanej 
z branżą węgla brunatnego winno być codzienne podawanie 
wiadomości do telewizji, radia i prasy, do czego nieodzow-
ne są strony i portale internetowe animowane przez ludzi 
związanych z tym sektorem energetyki. Nie obejdzie się 
również bez sponsorowanych przez branżę wysokonakła-
dowych wydawnictw. efekt tej ofensywy z pewnością nie 
będzie natychmiastowy, ale nie ulega wątpliwości, że ludzie 
rozumni, jeśli tylko dać im dostęp do informacji, poprą 
rozwój energetyki opartej na węglu brunatnym.

AdAm mAksymowicz

Węgiel brunatny będzie odgrywała coraz mniejszą rolę? 
AdAm mAksymowicz zachęca do walki o przetrwanie 

ofensywa węgla brunatnego
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Związkowcy z branży węgla brunatnego zwracają uwagę na fakt, że jest to najtańsze paliwo dla 
elektrowni

Administracyjne ograniczanie roli węgla brunatnego nie ma nic wspólnego z zasadami ekonomii. – To 
wybór ideologiczny, a nie ekonomiczny – mówią związkowcy
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