
Minister Energii chce PIENIĘDZY Z JSW 

Bracia Górnicy 

Minister Energii - Krzysztof Tchórzewski - mając w głębokim poważaniu ciężką 

pracę górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. żąda od Prezesa – Daniela 

Ozona – 1,5mld zł na pokrycie kosztów budowy elektrowni w Ostrołęce.  

TO SKANDAL!!!! 

Minister wymaga od naszego Prezesa uległości i przeznaczenia na budowę 

elektrowni pieniędzy, które z inicjatywy Prezesa – Daniela Ozona – pracownicy 

JSW S.A. odłożyli na tzw. Fundusz Stabilizacyjny. Pieniądze odłożone na 

Funduszu mają stanowić zabezpieczenie dla nas i naszych rodzin, gdy nadejdą 

trudniejsze czasy i gorsza koniunktura na węgiel. Obecnie JSW jest  

w dobrej sytuacji finansowej, dzięki czemu odłożyliśmy 1,5mld zł po to, aby nie 

zabrakło pieniędzy na nasze wypłaty, gdy nadejdą trudniejsze czasy. Już raz,            

za rządów PO-PSL nasza firma ratowała Kompanię Węglową. Zapłaciliśmy za to 

wszyscy. JSW zagrożona była upadłością!!! Dość tego! Łapy precz od naszej 

kasy!!! Nie pozwolimy na grabież naszych pieniędzy!  

Czy obecna władza PIS bierze wzór z poprzedników i  

chce zagrabić nasze ciężko zarobione pieniądze!?.  

Zarząd JSW S.A. pod kierownictwem Ozona nie zgadza się na to, dlatego Rada 

Nadzorcza w szemranych okolicznościach inspirowana przez Ministra 

Tchórzewskiego odwołała dwóch członków Zarządu JSW S.A. 

Teraz na ich miejsce chce powołać posłusznych sobie – dwóch członków                      

ze składu Rady Nadzorczej.  Ta sytuacja doprowadzi do paraliżu pracy Zarządu                      

i zaszkodzi funkcjonowaniu naszej firmy! Nigdy nie zgodzimy się na takie 

działanie! Mówimy stanowczo dość dezorganizowania naszej firmy. Nie chcemy 

w Zarządzie ludzi, którzy nie znają górnictwa.    

Nie pozwolimy wyprowadzić pieniędzy z naszej firmy, które zostały 

wypracowane dzięki naszej determinacji i wysiłkowi. Dlatego w poniedziałek 

– 21 stycznia br. będziemy manifestować przed Ministerstwem Energii.  

ŻĄDAMY: 

- przeniesienia nadzoru właścicielskiego nad JSW z Ministerstwa Energii 

bezpośrednio pod Premiera 

- odwołania członków Rady Nadzorczej nominowanych przez Ministra 

Tchórzewskiego  

- przywrócenia odwołanych członków Zarządu 

 



 

Prezes Daniel Ozon sprzeciwiając się w tej kwestii Ministrowi pokazuje już nie 

pierwszy raz, że los górników z JSW nie jest mu obojętny. Pokazał to w maju br. 

po katastrofie na „Zofiówce” kiedy, jak żaden jego poprzednik zaangażował się 

w akcję ratowniczą osobiście. Był „twarzą” całej akcji, dawał górnikom oraz 

rodzinom naszych kolegów wsparcie. Dla szybkiego i bezpiecznego 

prowadzenia akcji uruchomił wszystkie możliwe mechanizmy. Mamy w końcu 

Prezesa, który dba o NASZE, a nie polityków interesy. 

 

NIE POZWOLIMY DESTABILIZOWAĆ JSW S.A.  

W PONIEDZIAŁEK – 21 STYCZNIA JESTEŚMY W WARSZAWIE  

I BĘDZIEMY GŁOŚNO O TYM MÓWIĆ    

 

Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. 


