


„Super Express” napisał: „5miesięcy – tyle wytrwał nastanowisku szef JastrzębskiejSpółki Węglowej – InnowacjeJarosław Mrozek. Odstrzelił gominister aktywów państwo-wych, Jacek Sasin (51 l.). Ofi-cjalnie – jak odpowiedziało nanasze pytania ministerstwo,za „utratę zaufania”. Alesprawa jest bardziej mroczna:chodzi o zarzuty molestowa-nia seksualnego. Do spółkiweszli audytorzy. A co na toprezes? Nie ma sobie nic dozarzucenia i mówi, że były to„żarty” – czytamy na stronieinternetowej dziennika.Z kolei katowicka „GazetaWyborcza” poinformowała, że„cztery pracownice państwo-wej spółki JSW Innowacje na-pisały list do premieraMateusza Morawieckiego.Alarmują, że były molesto-wane przez przełożonego, aobecnie są zastraszane i na-kłaniane do zmiany zeznań”.Za brak uległości, prezes Mro-zek miał powiedzieć do pra-cownicy: „Nie dostanieszpodwyżki, będziesz miałacnotę zachowaną”.
„Brak majtek 

wskazany”Nagrań, do których dotarł„SE” jest kilka i dotyczą róż-nych spraw. Jedną z nich jestm.in. zatrudnienie nowej pra-cownicy, która miałaby obsłu-giwać zarząd.Na jednym z nich słychać:„I pamiętaj, najkrótsza spód-nica jaką nosi. Brak majtek teżwskazany!” – mówił nagranyprezes. Miewał też inne pro-blemy, o które oskarżał pra-cownice: „K...a, ona potem niema czasu spojrzeć… Preze-sowi też trzeba byłoby! Oddwóch miesięcy te same bułkina śniadanie i zadowolone!”Na uwagę podwładnej, że za-trudnione kobiety nigdy taknie pracowały, prezes odparł,że trzeba poszukać nowej idodał: „K...a, żeby to jeszczebyły jakieś fajne d...y i szłoby…To jeszcze bym rozumiał, żenic nie robią i są po to tylko,żeby wyglądać." W końcu za-czął składać jej różne propo-zycje, m.in. wspólnego wyja-zdu, choć dawała mu ona syg-nały, że atmosfera w pracy jestnie taka, jak powinna być.„Gazeta Wyborcza” przyta-

cza treść listu napisanegoprzez pracownice JSW Inno-wacje, który trafił na biurkopremiera Morawieckiego. Mó-wił na przykład: „Ja nie po-trzebuję asystentki do tego,żeby coś umiała. Ona jakprzyjdzie, to będzie do jed-nego – do zaspokajania, że takpowiem, oblicza prezesa”, „Tyto tylko jedno, k...wa, tylkoseks”, „To, że cię pier..., towszyscy wiedzą”, „Gwiazda,nic mnie nie lubisz. Jakbym cięklepnął, to byś normalnie wi-działa” albo „Wolisz starszychmężczyzn? Ja mówię o kon-kretnej relacji”.Kobiety poskarżyły się teżpremierowi, że pracujący wJSW Innowacje koledzy zdy-misjonowanego prezesa szy-kanują je, grożą zwolnieniem inakłaniają do tego, aby wybie-liły byłego przełożonego.„Spółka próbuje skręcićsprawę” napisały pracowniceJSW Innowacje. Podkreśliły, żenie udzielono im pomocy psy-chologicznej, a także poradyprawnej – alarmuje „GW”. 
Prezes panJarosław Mrozek to byłydziałacz NSZZ „Solidarność”oraz polityk Prawa i Sprawied-liwości. W ostatnich wyborachsamorządowych bez powo-dzenia kandydował z listy PiSna prezydenta WodzisławiaŚląskiego. Wieść niesie, że jegopromotorką jest europosłankaPiS Izabela Kloc. – Prawo iSprawiedliwość ma bardzodobrego, kompetentnego, naj-wyższej klasy człowieka, którychce zarządzać tym miastem.To miasto potrzebuje prawdzi-wego gospodarza. Takiego do-świadczonego menadżera po-trzebuje Wodzisław Śląski –tak Mrozka zachwalała IzabelaKloc na konferencji prasowejwe wrześniu 2018 r. W Inter-necie można znaleźć wspólnezdjęcia Mrozka z jego men-torką Kloc.Mrozek funkcję prezesaJSW Innowacje pełnił od 1października 2019 roku do 21lutego 2020 roku (wówczasRada Nadzorcza przyjęła dy-misję złożoną 19 lutego).Przez lata pracował w służbiecelnej. Był m.in. dyrektoremIzby Celnej w Opolu i zastępcądyrektora Izby Celnej w Kato-wicach. Pełnił funkcję dyrek-

tora ekonomicz-nego w Zakła-dzie Usług Gór-niczych. J a ro s ł awMrozek, doktórego „SE”zadzwonił z py-taniami, odparł,że „nie masobie 

nic do zarzucenia” i „nie mamożliwości, bym dopuściłsię niewłaściwych zacho-wań”. – Może użyłem słów,których nie powinienembył użyć ale nie za bardzoje sobie przypominam. Niekojarzę, żeby to w ogólemiało miejsce – stwierdził idodał, że „to bardziej żartybyły”. Wcześniej, b. prezesJSW Innowacje od-niósł się dosprawy w regio-nalnym portaluŚ l ą s k i B i z -nes.pl, od-rzucając

p o -dejrzeniadotyczącemolesto-w a n i a .

„Żadnego molestowania niebyło. Po to podałem się do dy-misji, żeby nikt nie zarzucił mi,że wpływałem na jakiekol-wiek procesy kontrolne. Kon-trola jest od tego, żeby towyjaśnić. Jeżeli wyjaśni, wtedybędę mógł złożyć odpowied-nie informacje czy odnieść siędo tematu” – powiedział Mro-zek, cytowany na łamachportalu.Z kolei 7 marca w rozmo-wie z dziennikarzem  „Dzien-nika Zachodniego” stwierdził:– Mogę to tylko w jedno-znaczny sposób skomentować.Nie poczuwam się do winy.To są pomówienia. Wobecwszystkich osób, którebiorą w tym udział, bę-dę podejmował krokiprawne  – powiedział Ja-rosław Mrozek, były pre-zes JSW Innowacje. Dodał, żenie widział dotąd żadnych za-rzutów i nie było też minimal-nego sygnału, że jest coś nietak. 

JSW: Molestował, a mówi, że żartował?
Jak alarmują media, były już prezes JSW Innowacje Jarosław Mrozek miał molestować podwładne mu pracownice. Sprawa skie-
rowana została do prokuratury, a minister aktywów państwowych zlecił kontrolę w spółce. Mrozek to zaufany wielu czołowych
działaczy PiS, w tym europosłanki Izabeli Kloc, która przez lata go lansowała.

PATRYK KOSELA

Jarosław Mrozek, działacz„Solidarności”, wiceprzewo-dniczący przy Izbie Celnej wKatowicach. Jak to w„Solidarności” bywa bardzoszybko robi karierę prze-chodząc ze stołka związ-kowego najpierw na dy-rektora Izby Celnej w Katow-icach i Opolu, później nadyrektora GZUG, a w końcuprezesa JSW Innowacje.



Na poważnieTrzeba przyznać, że wła-dze państwowe natychmiastzareagowały na informację omożliwości molestowania pra-cownic JSW Innowacje. 19 lu-tego Ministerstwo AktywówPaństwowych w trybie pilnymnakazało wszczęcie kontroli wfirmie, która ma wyjaśnić, czydoszło tam do molestowaniapracownic.– Minister aktywów pań-stwowych Jacek Sasin zażądałw tej sprawie wyjaśnień odWłodzimierza Hereźniaka, odpół roku prezesa JastrzębskiejSpółki Węglowej – potwierdziłw rozmowie z PAP, rzecznikministerstwa Łukasz Wrób-lewski. – W specjalnym piśmie

do prezesa JSW minister JacekSasin nakazał natychmiastowąkontrolę w JSW Innowacje,która ustali wszystkie okolicz-ności sprawy. W wypadkuuzasadnionego podejrzeniapopełnienia przestępstwa po-winno nastąpić złożenie za-wiadomienia do organówścigania – poinformowałWróblewski. Zgodnie z infor-macjami rzecznika, wicepre-mier podkreślił, że sygna-lizowane zachowania „będąkategorycznie zwalczane ipiętnowane”, bez względu nato, kogo dotyczą. – Wszyscy są równi wobecprawa i każdy taki sygnał musibyć i będzie dokładnie zba-dany przez właściwe służby –

skomentował w rozmowie zPAP wiceminister MAP AdamGawęda, wskazując, że jest„wstrząśnięty” zaistniałą sy-tuacją. Gawęda bardzo dobrzezna Mrozka, bo udzielał muwyborczej rekomendacji.Już 21 lutego rada nadzor-cza firmy przyjęła złożonąkilka dni wcześniej rezygnacjęprezesa i odwołała dwojewiceprezesów spółki, tłuma-cząc to utratą zaufania do nich.Ogłoszono też konkurs na sta-nowiska prezesa tej firmy ijego dwóch zastępców. Zgło-szenia kandydatów będąprzyjmowane do 19 marca, arozmowy kwalifikacyjne za-planowano na 24 marca, po-dała spółka.

Sprawa 
dla prokuratoraZwrot w sprawie nastąpiłwieczorem w piątek 6 marca,gdy w odpowiedzi na publika-cje „Gazety Wyborczej” i„Super Expressu” pojawiło sięoświadczenie zarządu JSW.Czytamy w nim: „JastrzębskaSpółka Węglowa oświadcza, żew spółce zależnej JSW Inno-wacje obowiązuje kodeksetyki, który zabrania wszel-kich zachowań o charakterzemobbingowym. Każde zgło-szenie naruszenia kodeksujest wyjaśniane w trybie pil-nym i naprawiane. Istniejąprocedury zapewniające ano-nimowość zgłaszającym naru-szenia. W grupie kapitałowejJSW nie tolerujemy jakichkol-wiek zachowań nieetycznychani dyskryminacyjnych” –oświadczyła w piątek Jast-rzębska Spółka Węglowa”.„Tymczasowy Zarząd JSWInnowacje, po analizie sytua-cji, podjął decyzję w sprawiepodejrzeń o molestowanieczterech pracownic przezprzełożonego. Do prokuraturyzostało skierowane zawiado-mienie o możliwości popełnie-nia przestępstwa” – czytamyw oświadczeniu. Przedstawi-ciele Jastrzebskiej Spółki Węg-lowej zapewnili, że tym-czasowy zarząd spółki JSW In-nowacje zapewni wszelkąpomoc osobom zgłaszającymnieetyczne i niezgodne z pra-wem zachowania. „WładzeJSW SA oraz JSW Innowacjedeklarują pełną gotowośćdo współpracy z organamipaństwowymi wyjaśniającyminieprawidłowości” – podałaspółka.Spółka JSW Innowacje zsiedzibą w Katowicach po-wstała z przekształcenia nale-żącej do grupy JSW firmyPolski Koks, jako zaplecze ba-dawczo-rozwojowe dla grupykapitałowej JSW.

Za „Super Expressem” pub-
likujemy fragmenty nagra-
nych rozmów prezesa z pod-
władnymi:
Prezes: Wolałbym mieć przedsobą trochę kobietę z krwi ikości, która zachowuje się jakkobieta, a nie jak.. no
Pracownica: No ja jestem! Aleto przecież też trzeba się jakośzachowywać.
Prezes: Nie rób z siebieznowu aż takiej skromnisi, botaką nie jesteś. Przecieżpoznaję, że jesteś k...a kawałsuki i umiesz k...a naprawdęteż tu zrobić swoje rzeczy,więc nie rób mi tu k...a…
Pracownica: No dobra. No boto właśnie wtedy, jak po-trzeba, to tak, ale tak na codzień to też trzeba…
Prezes: No ale to k...a, nie róbze mnie wała, Ty!

***
Pracownica: Szukacie jużkogoś na miejsce […]?
Prezes: No macie tam miliontych podań, nie?
Pracownica: No. To z tegoskorzystać?
Prezes: No. Tylko robimynaprawdę twórczą selekcję, anie pier...nie o niczym.
Pracownica: Dobra.
Prezes: Bo to jak tak ma być,to ja se naprawdę wolę tujakąś siksę zatrudnić, będęmiał przynajmniej coś dopooglądania.
Pracownica: E, znajdziemykogoś fajnego, dużo tegoprzyszło, także...
Prezes: No zobaczymy. Zatru-dnię sobie siksę, a wy będziezazdrosne.

***
Pracownica: A na ile dni wy-jazd?
Prezes: A co to za pytanie! Jakjedziesz ze mną, to na trzy dni,jak jadę sam, to na jeden!
Pracownica: A zarząd?
Prezes: Wiesz co! Ja Ci tu pry-watnie proponuję wyjazd, a tymi mówisz o zarządzie! Ty sięzastanów!
Współpracownik prezesa:To w nieodpowiednim mo-mencie przyszedłem?
Prezes: No przecież ja z niązawsze tylko seks tu upraw-iam, nic więcej! No co tu in-nego można robić? Nie bądźnaiwny. (śmiech)

***
Prezes: Dobra, dawaj ją tujeszcze raz na rozmowę.Zadzwoń do niej, zapytaj siękiedy może być.
Pracownica: Mhm...
Prezes: Niech przyjeżdża.Spódnica najkrótsza, jakąmoże mieć.
Pracownica: Ale ona nie jesttaka.
Prezes: Ale co mnie to ob-chodzi?

Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo dobrego, kompetentnego, najwyższej klasy człowieka,który chce zarządzać tym miastem. To miasto potrzebuje prawdziwego gospodarza. Takiegodoświadczonego menadżera potrzebuje Wodzisław Śl. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość maogromne pieniądze dla województwa śląskiego. 55 miliardów złotych dla Śląska. Ile trafi z tychśrodków do Wodzisławia Śl. zależy od tego, kto będzie rządził tym miastem. Czy to będziesprawny menadżer, który będzie potrafił tak przygotować projekty, aby można było tu doWodzisławia Śl. ściągnąć jak najwięcej środków. To jest najważniejsze. Środki finansowe torozwój miasta, dobro rodzin i rozwój gospodarczy – tak mówiła na wodzisławskim rynku Iz-abela Kloc, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.



4 marca
2020

Komisja Zakładowa WZZ„Sierpień 80” działająca w Pol-skiej Grupie Górniczej S.A.zwróciła się z wnioskiem oprzedstawienie informacji: ilupracowników wyższego do-zoru, kierownictwa kopalń icentrali PGG ma minimum odpół roku przyznane uprawnie-nia emerytalne, ile wynosi ichmiesięczne wynagrodzenieoraz w których jednostkachspółki jest najwięcej pracują-cych emerytów.Po co to wszystko? – Bar-dzo poważnie traktujemy zo-bowiązanie, że we wrześniuusiądziemy z zarządem dorozmów na temat dalszychrozmów podwyżkowych. Dla-tego już dziś trzeba szukaćsposobów, skąd wygenerowaćte środki. Jednym z takich ob-szarów może być właśnie to,żeby osoby które posiadająuprawnienia emerytalne oddawna, zechciały z tychuprawnień skorzystać. Tutajważne są dwie kwestie. Popierwsze c ludzie mogliby po-bierać wcale niezłe świadcze-nia emerytalne, to nie są małepieniądze. Natomiast w ichmiejsce mogliby być przyjmo-wani absolwenci szkół, którzyczekają na miejsce pracy. A po

drugie nie chcemy doprowa-dzać do sytuacji, żeby w całymkraju znów rozgorzała dys-kusja na temat tego, po co gór-nikom wcześniejsze emerytu-ry skoro i tak znich nie korzys-tają. To mogłoby stać się przy-czynkiem do dyskusji, czy wogóle te uprawnienia są po-trzebne – odpowiada prze-wodniczący „Sierpnia 80”,Bogusław Ziętek.Jeśli do września z pracyodejdzie około 500 osób z kie-rownictwa kopalń i wyższegodozoru, które nabyły upraw-nienia emerytalne. – Taka in-formacja pojawiła się wtrakcie negocjacji podwyżekpłac z zarządem PGG, zresztąw obecności premiera Sasina iministra Gawędy. A pojawiłasię w kwestii możliwości sfi-nansowania podwyżek. Za-rząd wtedy poinformował, żetakich osób, które mają „prze-terminowane” uprawnieniaemerytalne, czyli uzyskali jeponad pół roku wcześniej, jestok. 500 i że będzie to ok. 100mln zł rocznie – zaznacza Zię-tek.Tomasz Głogowski, rzecz-nik prasowy PGG powiedziałdziennikarzom, że „obecnietrwają w spółce analizy doty-

czące struktury zatrudnienia”.
Kasta basta!Wysłanie białych kasków ibiałych kołnierzyków, czylinadzwyczajnej kasty w górnic-twie na emerytury jest ko-nieczne i musi nastąpić jaknajszybciej! Krzywda im sięnie stanie, dostaną niemałeemerytury, gdyż akurat tegrupy (w przeciwieństwie dogórników) zarabiały krocie.Odejście „białych” na zasłu-żony spoczynek zawodowy,odciąży Fundusz Płac, co po-zwoli na podwyżki dla pra-cowników fizycznych podziemią.WZZ „Sierpień 80” zapo-wiada, że nie odpuści tematu.Chodzi tu bowiem o podwyżkidla górników, przyjęcia no-wych osób do pracy i obronęprawa do wcześniejszej górni-czej emerytury.Bogusław Ziętek zauważa,że górnicy mają możliwośćwcześniejszego przechodze-nia na emerytury, na co nie-zbyt przychylnym okiempatrzy się w Polsce. – Uważasię, że jest to uprawnienie wy-jątkowe. Ja uważam, że osoby,które mają uprawnienia doemerytury nie powinny tego

przedłużać w nieskończoność,dlatego że może skutkowaćtakim efektem, że wkrótcektoś zacznie się zastanawiaćpo co górnikom prawo doprzechodzenia na emeryturę
po 25 latach, skoro część znich z tego prawa w żadensposób nie korzysta – stwier-dza szef WZZ „Sierpień 80”.

Patryk Kosela

Białe kaski i kołnierzyki na emerytury!

Nadzwyczajna kasta w górnictwie

WZZ „Sierpień 80” z Ko-palni Węgla Kamiennego „Soś-nica” domaga się natych-miastowej reakcji zarządu Pol-skiej Grupy Górniczej w spra-wie gigantycznych zwałówwęgla, które zalegają przy ko-palni. Pismo 5 marca trafiło doRajmunda Horsta, wicepre-zesa PGG ds. produkcji.„Aby zobrazować skalęproblemu, należy podkreślić,że na zwałach kopalni „Soś-nica” zalega około 380 000 tonwęgla, podczas gdy całkowitapojemność tych zwałów wy-nosi niewiele ponad 150 tys.ton. I przy dziennym wydoby-ciu 8000 ton, które prawie wcałości idą na zwały, kopalniawkrótce może stanąć” – czy-tamy w piśmie podpisa-nym przez przewodniczącego„Sierpnia 80” w KWK „Soś-nica”, Zdzisława Bredlaka. Jakinformuje Bredlak, podczasspotkania ze związkami zawo-

dowymi, wiceprezesi PGG za-pewnili, że zwały będą rozła-dowywane i o żadnympostojowym nie ma mowy.Ok. 1,1 mln ton węgla przy-było w styczniu br. na zwałachpolskich kopalń węgla ka-miennego. O tyle styczniowaprodukcja węgla przewyż-szyła wielkość jego sprzedażyw tym okresie – wynika z da-nych katowickiego oddziałuAgencji Rozwoju Przemysłu,monitorującego rynek węgla isytuację w górnictwie. Najwyższy wzrost ilościwęgla na zwałach przypada nanajwiększego krajowego pro-ducenta tego surowca - PolskąGrupę Górniczą. Prezes spółkiTomasz Rogala, poproszony oskomentowanie danych ARP,powiedział dziennikarzom, żefirma stabilizuje obecnie sy-tuację na zwałach. – Na chwilęobecną odbiory węgla doenergetyki są w miarę płynne

i pilnujemy tego, żeby je utrzy-mać w najbliższych okresach –powiedział Rogala, przypomi-nając, iż w 2016 r. równieżwielkość zwałów węgla byławysoka, zaś rok później poja-wiły się informacje o niedobo-rach węgla na rynku we-wnętrznym.– Poczekajmy, dajmy sobiemiesiąc-dwa czasu. To nie sąprocesy bardzo krótkie i szyb-kie, by tę sytuację popytu i po-daży unormować – dodałprezes PGG. Zaznaczył, że pro-cesy gospodarcze w przemy-śle ciężkim są z regułypowolne, stąd nie da się z mie-siąca na miesiąc zrównoważyćpopytu i podaży. – To nie jestmiejsce do szybkich i agre-sywnych decyzji, a bardziejrozsądnych, przemyślanych irozłożonych w czasie – i natym się koncentrujemy –dodał Rogala.
Anna Bojko

KWK „Sośnica” nie stanie

Kopalnia zwałami zawalona
Po szychcie

Na podium i pod ziemią

Kolejne, już X OldbojoweMistrzostwa Polski Górnikówi Przyjaciół w Futsalu i kolejnyraz drużyna WZZ „Sierpień80” z kopalni „Halemba” zna-lazła się na podium, zajmującIII miejsce. Gratulujemy!Mistrzostwa odbyły się

ostatniego dnia lutego w Cho-cianowie na Dolnym Śląsku.Wzięli w niej udział górnicy zkopalń węgla i miedzi. Pomistrzostwach odbył się zjazdpod ziemię jednej z trzech ko-palń KGHM. 
AB


