
          Niedawno w Biurze Zarządu JSW SA odbyła się 

„otwarta prezentacja wyników audytu JSW”, pod 

takim przynajmniej tytułem zostaliśmy zaproszeni do sie-

dziby JSW. W skład komisji przeprowadzającej audyt 

prócz przedstawicieli strony rządowej weszli m.in. starzy 

znajomi załóg górniczych JSW, reprezentanci wszech-

mocnego betonu związkowego m.in. panowie Kozłowski 

(przewodniczący ZOK Solidarność), Brudziński 

(przewodniczący Solidarności na KWK Zofiówka, Szereda 

(przewodniczący Kadra-Solidarność 80 JSW S.A.). Więk-

szość pracowników Spółki wiązała z tym audytem wielkie 

nadzieje- my również! Niestety skończyło się jak zwykle- 

kilka szumnych haseł, trochę propagandy i kilka informa-

cji, które powtarzane już były wielokrotnie. Żadnych wnio-

sków na przyszłość, ani też żadnych wniosków wycią-

gniętych z przeszłości. O tym, że poprzez nieudolne 

zarządzanie i nietrafione decyzje ze Spółki wyprowadzono 

masę kasy, wiedzieliśmy od dawna. Opcje walutowe, od-

danie 5 mld zł do Skarbu Państwa przy upublicznieniu, 

niezrozumiałe inwestycje w hotel „Różany Gaj” czy 

„Diament”, kolosalnie przeinwestowany remont siedziby 

JSW, niezrozumiały ekonomicznie zakup KWK „Knurów- 

Szczygłowice” czy swoiste rozpasanie Zarządu przy wy-

datkowaniu środków na bieżącą działalność Spółki- za to 

w tej chwili załoga JSW już płaci pobierając zaniżone za-

robki po wspaniałomyślnych porozumieniach z ubiegłego 

roku, które bez Waszej wiedzy podpisali jak sami się na-

zywają jedyni Wasi reprezentanci- czyli tzw. reprezenta-

tywne pseudo-związki, które do dnia dzisiejszego nie po-

trafią udowodnić swojej reprezentatywności. Dziwi jedynie 

fakt, że te nietrafione decyzje i błędy są nadal powielane, 

może dlatego, że główny trzon ludzi decyzyjnych w Spół-

ce tak naprawdę nie zmienia się, są to często ci sami lu-

dzie tylko czasami na innych stanowiskach. Usłyszeliśmy 

podczas audytu, że na wszelkiego rodzaju doradztwo, 

obsługę prawną, sponsoring czy reklamę przekazano w 

sumie ok. 365 mln zł. Wszyscy pamiętamy jak były prezes 

Zagórowski zatrudniał firmę PR, wydając na nią kolosalne 

pieniądze, zajmowała się ona wyłącznie dyskredytowa-

niem wizerunku „Jedności” w internecie i innych mediach 

społecznościowych. Teraz robią to uległe pseudo-związki 

za darmo. Jak z każdym kolejnym prezesem znaleźli no-

wą nić porozumienia, z Zagórowskim też ją mieli! Wtedy 

syceni stanowiskami w zarządach sponsorowanych przez 

JSW klubach sportowych, (w których to otrzymywali 

ogromne gaże, premie w postaci samochodów) oraz po-

wiązaniami gospodarczymi firm przez nich założonych ze 

Spółką, przez które przechodziły flapsy, mleko, pralnie, 

ubezpieczenia, środki ochrony, środki czystości, remonty 

maszyn itd. Teraz podkupieni są nowym Regulaminem 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który daje 

im możliwość w legalny sposób wyprowadzania z niego 

pieniędzy do kasy związków. W JSW mimo kryzysu nadal 

wynajmowane są najdroższe kancelarie prawne z War-

szawy, pomimo zatrudniania etatowych prawników na 

miejscu, przygotowują tak naprawdę nikomu nie potrzeb-

ne opinie prawne. Większość spraw poruszanych w 

owych opiniach kończy się i tak na sali sądowej, a zasad-

ność tych opinii widać w wyrokach Sądu, które przyznają 

rację pracownikom JSW czyli Wam.  Dowodem tego są 

ostatnie wyroki z 21- go lipca, które zapadły w Sądzie Pra-

cy w Gliwicach w sprawie bezprawnego podziału nagrody 

barbórkowej na raty. Sąd jednoznacznie stwierdził, że 

nagroda Barbórkowa jest wynagrodzeniem za pracę 

czyli rodzajem pensji i nie może być dzielona na raty 

nawet żadnymi porozumieniami, tym samym Członko-

wie „Jedności”, w których imieniu Związek złożył pozwy do 

Sądu uzyskają z tego tytułu odsetki. Strona pracodawcy 

została obciążona wszystkimi kosztami postępowania są-

dowego. O każdych kolejnych wyrokach w Sądach Pracy 

będziemy Was informować na bieżąco. Wyroki te ewident-

nie potwierdzają, że zarówno działania Zarządu JSW jak i 

betonu związkowego w tej sprawie są bezprawne. Ile 

w tej sprawie Zarząd JSW wyrzucił pieniędzy na kancela-

rie i opinie prawne? I kto tutaj działa na szkodę Spółki- 

beton z Zarządem czy „Jedność”, która jako jedyna wal-

czy o Wasze prawa, w Polsce bowiem wynagrodzenie za 

pracę jest szczególnie chronione przepisami prawa i  w 

obowiązku pracodawcy jest jego terminowe wypłacanie. 

Czy Was ktokolwiek pyta, czy macie na bieżące opłaty, 

zaciągnięte kredyty, czy bieżące podstawowe wydatki 

niezbędne na normalne życie? Waszych wierzycieli nie 

obchodzi sytuacja finansowa Waszego pracodawcy, ani 

porozumienia betonu związkowego podpisywane przy 

zielonym stoliku!  
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BOJĄ SIĘ JEDNOŚCI JAK DIABEŁ ŚWIĘCONEJ WODY! 

      Beton pisze tylko o nas! My natomiast, nie będziemy polemizo-

wać z wieloma publikacjami na nasz temat, bo nie warto się zniżać 

do poziomu jego autorów. Zarówno Sądy jak i masowo rezygnują-

ca z członkostwa w pseudo-związkach załoga sama weryfikuje kto 

tak naprawdę walczy o Wasze prawa i kto przekazuje Wam praw-

dziwą i rzetelną informację. W sytuacji kiedy warzą się losy Spółki, 

kiedy beton związkowy bez Waszej wiedzy ślepo podpisuje zgodę 

na obniżenie Waszych wynagrodzeń oraz na likwidację kolejnych 

miejsc pracy, nie ma nic innego Wam do przekazania tylko anoni-

mowe, prostackie i kłamliwe obrażanie Jedności, mające na celu 

odwrócenie Waszej uwagi od najbardziej istotnych spraw i wyda-

rzeń, które Was dotyczą. To wszystko powiewa frustracją i obawą, 

że coś komuś obiecali i nie uda się tego zrealizować. Czy nikt się 

nie zastanawiał dlaczego tylu liderów pseudo-związkowych mając 

uprawnienia emerytalne zrezygnowało z odpraw emerytalnych na-

dal pozostając przy korycie!? Dlaczego bardziej opłaca im się po-

zostać jeszcze na zajmowanych przez siebie posadkach i złożyć 

jeszcze kilka podpisów sprzedających załogę?!  

           Tyle słyszeliśmy o rozliczaniu osób, które doprowadziły do 

takiej kondycji finansowej JSW. Z lekkim szokiem przyjęliśmy sło-

wa kończące audyt przez komisję, że tutaj cytat: „wyciąganie kon-

sekwencji wobec byłego Zarządu nie uzdrowi JSW”. 

Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale Zarząd JSW był wtedy ubez-

pieczony od błędnych decyzji na kwotę 1 miliarda zł! Dlaczego te-

raz nikt nie chce skorzystać z tych pieniędzy?  Czyżby JSW ich nie 

potrzebowała?... 

RĘKA RĘKĘ MYJE... 

        Warto w tym miejscu wspomnieć, że obecny Prezes JSW był 

prawą ręką Zagórowskiego, ściśle z nim współpracując. To właśnie 

jego pomysły przez lata były realizowane w sprawach strategii 

Spółki. Od wielu lat zajmował najważniejsze stanowiska w JSW. To 

właśnie on był odpowiedzialny za wprowadzenie JSW na giełdę. 

Związkowi audytorzy jakoś nie zauważyli tego faktu– przecież be-

ton ma nową nić porozumienia z Zarządem- Ciekawe na jak dłu-

go???  

Sześć lat  
w Sądzie za 
obronę praw 

pracowniczych 
 

 Zakończyła się również sześcioletnia 

batalia sądowa w Sądzie Rejonowym w 

Żorach, dotycząca zniszczenia budynku 

dawnej dyrekcji KWK Budryk w trakcie 

najdłuższego strajku w powojennej histo-

rii Europy. I w tej sprawie Związek Zawo-

dowy „Jedność” wyszedł obronną ręką, 

Sąd po raz kolejny stwierdził, że działa-

nia liderów strajku były legalne, po raz 

kolejny potwierdził, że strajk był legalny i 

wszystkimi kosztami postępowania ob-

ciążył Jastrzębską Spółkę Węglową. To 

kolejne  bezmyślnie wyrzucone pienią-

dze w błoto przez Zarząd JSW. Przypo-

mnimy jedynie, że to właśnie wtedy, 

kiedy górnicy z Budryka strajkowali pod 

ziemią przez 46 dni domagając się rów-

nego traktowania, zgodnie z art. 183c 

Kodeksu Pracy, który mówi o tym, że za 

pracę o jednakowej wartości pracownicy 

mają prawo do jednakowego wynagro-

dzenia, to Solidarność w osobie  prze-

wodniczącego z Budryka A. Powały na-

syłała na strajkująca załogę, w tym rów-

nież na swoich Członków policję chcąc  

spacyfikować kopalnię! Widać sposób 

działania pseudo- związkowców się nie 

zmienił! Znów tylko my uważamy, że w 

obecnej sytuacji pracownikom KWK 

„Knurów- Szczygłowice” należy się rów-

ne traktowanie przede wszystkim zwią-

zane z ich wynagrodzeniem! Dlaczego 

robiąc to samo co reszta mają mieć du-

żo niższe wynagrodzenie?     

Przecież podzieloną i skłóconą załogą 

prościej się rządzi!!! 

Jedność szkodzi na-

szym interesom !!!!!!! 

… „Pracownik nie jest wi-

nien swemu pracodawcy 

służalczości i posłuszeń-

stwa. Jest mu jedynie wi-

nien usługę, za którą otrzy-

muje zapłatę, będącą nie 

łaską, lecz zasłużonym wy-

nagrodzeniem „… 
Ludwig Van Mises 



  Plan restrukturyzacji   
JSW S.A. 

   Na jednym z poprzednich spotkań z przed-

stawicielami rządu i ministerstwa energii, bez-

pośrednio od Pana Ministra usłyszeliśmy za-

pewnienie, że Spółka nie będzie pozbywała się 

większościowych udziałów żadnego ze swoich 

zakładów. Teraz dowiadujemy się jednak, że 

JSW sprzedaje 100 % akcji Spółki Energetycz-

nej Jastrzębie S.A., 100% akcji Przedsiębior-

stwa Energetyki Cieplnej S.A. i 92% akcji Wał-

brzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” 

S.A. Jest to obok zwiększenia udziałów w pro-

dukcji węgla koksującego podobno jedyna re-

cepta na zachowanie płynności finansowej 

JSW na kolejne kilka miesięcy. Warto wspo-

mnieć, że wszystkie ze wspomnianych zakła-

dów przynoszą na chwilę obecną nawet w trak-

cie kryzysu zyski. Czy pozbycie się aktywów 

przynoszących zyski, w niektórych przypadkach 

nawet poniżej ceny zakupu, jest ratowaniem 

Spółki, czy kolejną nietrafioną decyzją, za którą 

zapłacić przyjdzie w przyszłości załodze? Czy 

ktokolwiek przeanalizował ile Jastrzębska Spół-

ka straci przez kolejne lata nie mając już zy-

sków generowanych przez te zakłady? 

Wmawia się Wam, że to wszystko w obronie 

miejsc pracy, jednocześnie likwiduje się na sta-

łe miejsca pracy, które już bezpowrotnie utraci-

my! Kopalnia JAS-MOS traci zdolności produk-

cyjne spowodowane wyczerpaniem złóż, zapo-

mina się jednak, że w latach 2007 – 2012 JSW 

uzyskała koncesję  na wydobycie z tak zwa-

nych pól Gołkowickich, gdzie zakładano że  w 

ramach  docelowej eksploatacji tego złoża 

przewiduje się wybranie 206 ścian w 17 pokła-

dach, co pozwoliłoby uzyskać ok. 86 mln ton 

wysokiej jakości węgla kamiennego. Od planów 

tych jednak odstąpiono. Ci, którzy odejdą na 

urlopy górnicze będą zadowoleni i nie ma się 

im co dziwić, lecz co z tymi, którzy zostaną? Co 

z absolwentami szkół górniczych, którzy rozpo-

czynając naukę otrzymali zapewnienie przyję-

cia do pracy od JSW. Co z ich rodzinami? Co 

wreszcie z tysiącami pracowników współpracu-

jących firm okołogórniczych, którzy już bez żad-

nych osłon też stracą swoje miejsca pracy? 

Dzisiaj Jas- Mos jest już niepotrzebny, jutro bę-

dzie to Krupiński, pojutrze może to być każda 

kolejna kopalnia. Dlaczego np. na kopalnię 

„Dębieńsko” zamykaną kiedyś ze względu na 

wyczerpane złoża, w tej chwili jest tylu chęt-

nych do jej ponownego otwarcia?  W trakcie 

przedstawiania planu restrukturyzacji na temat 

KWK Krupiński nie padło ani jedno słowo, jakby 

próbowano zamieść problem wraz z prawie 

dwuipółtysięczną załogą pod dywan. Dopiero 

po naszych wielokrotnych pytaniach padły nie-

jednoznaczne wypowiedzi z ust Panów Mini-

strów świadczące o tym, że los tej kopalni już 

został dawno przesądzony, oczywiście za wie-

dzą betonu związkowego, świadczy o tym wy-

raźne skinienie ministra w stronę przewodni-

czącego Solidarności pana Kozłowskiego w 

trakcie stwierdzenia cyt. „no przecież się umó-

wiliśmy z panem przewodniczącym”. Cieka-

we tylko czy w rękach nowego właściciela ko-

palnia ta nadal będzie nierentowna i niepo-

trzebna? Dla kogo czynione są kolejne inwesty-

cje na KWK Krupiński? Dla kogo remontuje się 

tam łaźnie, biura, czy też buduje się nową sta-

cję wentylatorów oraz planuje się tworzenie no-

wych salek szkoleniowych w budynku ośrodka 

zdrowia?  

 Teraz tylko trzeba pomyśleć w jaki sposób 

sprzedać tą decyzję Wam załodze, tak by odby-

ło się to bez niepotrzebnych ruchów i zawiro-

wań społecznych! Sposób ich działania się nie 

zmienił od lat- najpierw podejmują decyzje w 

Waszym imieniu, później myślą jak to Wam 

bezboleśnie sprzedać. Tak samo było z prywa-

tyzacją JSW, z porozumieniami lutowym i wrze-

śniowym z ubiegłego roku, tak również było z 

regulaminem ZFŚS.  
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 Jeżeli chodzi o Za-

kłady Przeróbki Me-

chanicznej Węgla 

KWK „Budryk” oraz 

KWK „Knurów- 

Szczygłowice” Za-

rząd JSW odstąpił od 

planowanego przej-

ścia pracowników 

JSW do Jastrzęb-

skich Zakładów Re-

montowych Sp. z o.o. 

Na powyższe nie zgo-

dziły się wszystkie 

organizacje związko-

we działające w JSW! 

Przekazanie w/w za-

kładów nastąpi jedy-

nie w formie aportu 

do JZR wydzielonych 

składników majątku. 

Głównie dzięki gwa-

rancjom pracowni-

czym podpisanym w 

maju 2011 roku wszy-

scy pracownicy prze-

róbki pozostaną pra-

cownikami JSW z 

niezmiennymi warun-

kami płacowymi. 

 Zmiany w Radzie Nadzorczej 
 Zgodnie z § 20 statutu JSW SA Rada Nadzorcza sprawuje sta-

ły nadzór nad działalnością Zarządu Spółki.  Po spotkaniu z 

przedstawicielami rządu  otrzymaliśmy zapewnienie, że w naj-

bliższym czasie planowane są zmiany w składzie Rady Nadzor-

czej Spółki. Naszym zdaniem odpowiedzialność za aktualny 

stan firmy ponoszą nie tylko zarządzający spółką, ale także 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej JSW S.A., również Ci, 

którzy zasiadają w niej dzięki mandatowi zaufania, jaki otrzy-

mali od pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wybrani 

przecież byli przez załogę po to, aby sprawować nadzór nad 

działalnością Zarządu dbając przede wszystkim o interesy pra-

cownicze. Wielokrotnie obiecywali nam to w trakcie  kampanii 

wyborczej. Nie może być tak, że po wyborach zapomina się o 

swoich obietnicach, widząc tylko dodatkowe źródło dochodu (w 

wysokości ok. 40 000 zł rocznie). Przez poprzednie lata (do 

2015r.) Rada Nadzorcza nie miała zastrzeżeń do  działań Za-

rządu JSW zatwierdzając corocznie sprawozdania finansowe i 

udzielając Zarządowi absolutorium. Wielu z Was czuje rozgory-

czenie i rozczarowanie postępowaniem przedstawicieli Wa-

szych w Radzie Nadzorczej. To Wy ich wybraliście i Wy może-

cie ich odwołać. Czekamy na Wasze opinie i sugestie w tej 

sprawie. Postąpimy zgodnie z Waszą wolą, bo naszymi działa-

niami kierują nasi Członkowie. To Wy wyznaczacie kierunek, w 

którym zmierza „Jedność” bo „Jedność” to związek ludzi 

pracy, którego przedstawiciele nie robią nic wbrew woli 

swoich Członków! Tylko od Was zależy czy rozpoczniemy 

procedurę odwoławczą Członków Rady Nadzorczej z wyboru 

załogi.  

Kontakt z nami 

BUDRYK 32 239 5378 

PNIÓWEK 32 756 2151 

ZOFIÓWKA 32 756 5978 

KRUPIŃSKI 32 756 6507 

KNURÓW 32 717 6324 

SZCZYGŁOWICE 32 717 6324 


