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sPRawy sPołECZNE

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
dla pracowników JSW KOKS S.A.
Zarząd JSW KOKS S.A. i strona społeczna rozpoczęły rokowania w sprawie zawarcia 
nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników JSW KOKS S.A. 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników JSW KOKS S.A. z dnia 16 marca 2005 r. przestaje 
obowiązywać 30 listopada 2016 roku. W przypadku nie zawarcia nowego Układu, w miejsce zapisów ZUZP 
dla pracowników JSW KOKS S.A. (pracowników objętych dotychczasowym ZUZP) zaczną obowiązywać 
zapisy Kodeksu pracy.

Pierwsze spotkanie w sprawie rokowań odbyło się w Siedzibie Spółki w Zabrzu. Zarząd JSW KOKS S.A. 
reprezentował prezes Edward Szlęk. W rozmowach uczestniczyli reprezentanci działających w Spółce or-
ganizacji związkowych: przedstawiciele ZOK NSZZ „Solidarność” JSW KOKS S.A., MNSZZ Pracowników JSW 
KOKS S.A., SNZZ Pracowników Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A., MZZ Pracowników Ruchu Cią-
głego w JSW KOKS S.A., MOZ Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy JSW KOKS S.A. z siedzibą 
w Koksowni Przyjaźń, ZZ Pracowników Przemysłu Koksowniczego w Dąbrowie Górniczej, NZZ Pracowników 
Produkcji Koksu przy Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej, ZZ Pracowników „Radlin”, ZZ Pracow-
ników Zmianowych Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.

Podczas spotkania już na wstępie prezes Edward Szlęk podkreślił, że wolą Zarządu JSW KOKS S.A. jest 
aby nowy Układ został zawarty. W interesie pracowników oraz Spółki leży uzgodnienie nowoczesnego, 
mającego motywacyjny charakter Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla wszystkich pracowników 
JSW KOKS S.A. Pomimo trudnej sytuacji zewnętrznej Zarząd JSW KOKS S.A. dokłada starań aby chronić 
miejsca pracy i wynagrodzenie pracowników.

W dalszej części spotkania poruszono temat założeń nowego Układu. Omówiono aktualny stan prawny, 
sytuację pracowników Koksowni Przyjaźń, Radlin, Jadwiga, Dębieńsko oraz siedziby Spółki.

Wśród zaproponowanych przez Zarząd Spółki założeń nowego Układu znalazły się m.in. uproszczenie 
struktury wynagrodzeń poprzez włączenie „dodatku szkodliwego” do płacy zasadniczej, możliwość corocz-
nego negocjowania przez związki zawodowe dodatku z tytułu Dnia Koksownika oraz dodatkowego odpisu 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zmiany w zakresie wyrównania za czas niezdolności do 
pracy z powodu choroby, wysokości dodatku zmianowego i dodatku za pracę w porze nocnej, urlopów 
zdrowotnych, odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, nagród za wynik finansowy i pre-
mii motywacyjnej.

Strona społeczna otrzymała tekst zawierający wstępne założenia, aby mogła wnieść swoje uwagi i su-
gestie, co w konsekwencji doprowadzić powinno do uzgodnienia przez Zarząd Spółki i związki zawodowe 
wspólnych założeń do pracy nad nowym Układem.

Strony rokowań ustaliły, że będą spotykać się regularnie w celu kontynuowania prac nad nowym Ukła-
dem. Kolejne spotkanie odbędzie się z początkiem marca. Przebieg spotkania oraz chęć kontynuowania 
rozmów przez obie strony dają nadzieję na uzyskanie pozytywnych efektów rokowań. O postępach prac 
będziemy informować pracowników JSW KOKS S.A. na bieżąco.

Zarząd JSW KOKS S.A.
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ZaRZądZaNiE

Uruchomienie systemu ERP zakończone sukcesem
Kiedy trzy lata temu Zarząd Koksowni Przyjaźń podejmo-
wał decyzję o wdrożeniu nowego systemu informatycz-
nego, wydawało się to trudnym wyzwaniem, ale co naj-
ważniejsze – standardowo wykonalnym. 

Stworzenie nowej i efektywnej or-
ganizacji pracy w firmie z wie-
loletnim doświadczeniem ryn-
kowym zawsze jest poważnym 

przedsięwzięciem dla zarządu oraz 
kadry kierowniczej. Zdecydowano, 
że wdrożenie zostanie powierzone fir-
mom Advicom Sp. z o.o. oraz XPLUS 
S.A., które wspólnie uruchomią sys-
tem klasy ERP – Microsoft Dynamics 
AX 2009. Do implementacji modułu 
kadrowo-płacowego zaangażowano 
firmę DST Sp. z o.o. Po analizie przed-
wdrożeniowej, która ze względu na 
swój charakter jest zawsze rzetelnym 
obrazem działania firmy w momen-
cie jej przeprowadzania i której wy-
rywkowy opis zajmował 4000 stron 
A4, nasz entuzjazm nieco zmalał, ale 
nadal utrzymywałem, że jeżeli de-
terminacja w zespole pozostanie na 
dotychczasowym poziomie, zadanie 
to zostanie zakończone w planowa-
nym terminie.

Dla Microsoft wdrożenie rozwiąza-
nia w naszej organizacji miało stra-
tegiczne znaczenie. Jest to pierwsze 
tej skali wdrożenie Microsoft Dyna-
mics AX 2009 w sektorze górniczym 
w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Jego rangę podkreśla Janusz Mał-
gorzaciak – szef działu sprzedaży 
rozwiązań ERP firmy Microsoft – Na 
sukces implementacji tak złożone-
go projektu kluczowy wpływ miała 
współpraca całego zespołu projekto-
wego po stronie Klienta z Advicom, 
XPLUS SA i DST Sp. z o.o. Zakończone 
wdrożenie w JSW KOKS jest unikal-
ną referencją w branży wydobyw-
czej na światową skalę.

Niestety tego rodzaju przedsięwzię-
cia przynoszą nowe i czasami zaska-
kujące wyzwania, które również 
nas nie ominęły oraz wdrażanego 
systemu ERP. Mam tu na myśli fun-
damentalną decyzję Zarządu JSW 
o włączeniu koksowni zabrzańskich 

w jeden spójny organizm gospodar-
czy, co w efekcie spowodowało, że 
pojawiła się konieczność opraco-
wania filozofii działania systemu in-
formatycznego zgodnego z oczeki-
waniem już całkiem odmienionego 
podmiotu gospodarczego. Podjęli-
śmy się wykonania zadania niespo-
tykanego, czyli zinformatyzowania 
procesów biznesowych firmy, która 
istniała wyłącznie w sferze wirtual-
nej. W tym miejscu należy zazna-
czyć, że wraz z wdrożeniem modułu 
finansowo-księgowego systemu kla-
sy ERP, podjęliśmy się także wdro-
żenia elektronicznego obiegu doku-
mentów systemowych dla takich 
modułów jak: zapotrzebowania, 
zamówienia, faktury, dokumenty 
przyjęcia, pobrania oraz zwrotu 
materiału na magazyn, przepustki 
osobowe i materiałowe, dokumen-
ty zatrudnienia w ramach godzin 
nadliczbowych, itd., jak również do-
kumentów pozasystemowych, czyli 
całej pozostałej korespondencji wej-
ściowej i wyjściowej firmy. Decyzje 
o wdrożeniu elektronicznego obiegu 
dokumentów pozasystemowych zo-
stały wymuszone sytuacją, w jakiej 
znalazła się firma JSW KOKS. Na-
leżało opracować i wdrożyć takie 
mechanizmy przepływu informacji, 
aby zarządzanie i nadzorowanie 
pracy firmy stało się w ogóle moż-
liwe, czyli należało skorzystać ze 
współczesnych rozwiązań technolo-
gicznych i informatycznych.

Informacja, którą Państwo czyta-
cie, odnosi się do systemu informa-
tycznego. Jednak, aby wdrożenie 
było wykonalne, należało urucho-
mić kilka podstawowych rozwiązań 
informatycznych, które w odniesie-
niu do organizacji o tak rozproszonej 
infrastrukturze, jak JSW KOKS, sta-
wały się poważnym wyzwaniem. 

Pierwsze wdrożenie w branży w Europie Środkowo-Wschodniej
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ZaRZądZaNiE

Mam na myśli uruchomienie sieci 
rozległej WAN umożliwiającej do-
stęp do mocy obliczeniowej serwe-
rów zlokalizowanych w Jastrzębiu-
Zdroju i Katowicach, modernizację 
sieci LAN w obrębie Koksowni Przy-
jaźń oraz w wybranych obszarach 
koksowni zabrzańskich, a także włą-
czenie wszystkich 800 komputerów 
do wspólnej domeny, co umożliwiło 
ich centralne zarządzanie. Wszystkie 
ważne usługi informatyczne takie 
jak: dostęp do Internetu, udostęp-
nianie oprogramowania AX, udo-
stępnienie systemu antywirusowego 
i antyspamowego, systemu poczty 
elektronicznej i portalu firmowego, 
oraz zarządzanie siecią LAN i WAN 
obsługiwane są centralnie przez fir-
mę Advicom Sp. z o.o. W tym miej-
scu chciałbym serdecznie podzięko-
wać konsultantom z firmy Advicom 
Sp. z o.o., których pomoc okazała 
się nieoceniona szczególnie w okre-
sie od września 2014 do lutego 2015 
roku. Jestem przekonany, że bez 
wydajnego zaangażowana tej gru-
py 10 ekspertów firmy Advicom 
pracujących pod presją czasu, uru-
chomienie systemu byłoby wręcz 
niemożliwe.

Oczywiście podczas wdrożenia 
nie uniknęliśmy pewnych zawiro-
wań, ale w tak zaawansowanym 
projekcie jest to chyba zrozumiałe. 
Implementacja objęła swoim za-

kresem następujące moduły, które 
w większości oczekiwań funkcjonal-
nych zostały uruchomione: moduły 
Kadr i Płac z odmiennym sposobem 
przygotowywania i emisji pasków 
zarobkowych, moduł Finansowo-
Księgowy, moduł Inwestycji, moduł 
Zakupów, moduł Sprzedaży, moduł 
Magazynów, moduł Produkcji oraz 
obieg dokumentów systemowych. 
Do dokończenia pozostaje sfinalizo-
wanie modułu Raportowego oraz 
usunięcie zauważonych błędów 
i pojawiających się braków funkcjo-
nalnych. Kolejnym etapem wdroże-
nia będzie uruchomienie funkcjonal-
ności w zakresie Remontów i UR oraz 

doszlifowanie obiegu dokumentów 
związanych z Repozytorium doku-
mentów, czyli obiegiem dokumen-
tów pozasystemowych. W ramach 
prac wdrożeniowych powstało 900 
instrukcji funkcjonalnych, które 
obrazują ogrom wykonanej do tej 
pory pracy, a które są udostępnione 
użytkownikom systemu na nowym 
portalu firmowym. Potwierdzeniem 
pełnej sprawności systemu ERP do 
eksploatacji niech będzie pozytyw-
ne zamknięcie miesiąca stycznia, 
które zostało zakończone.

Na koniec chciałbym szczególnie 
podziękować całemu Zarządowi 
JSW KOKS S.A. za wytyczenie stra-
tegicznych kierunków funkcjonowa-
nia nowego systemu informatyczne-
go oraz za cierpliwość, która była de 
facto motorem postępu w trudnych 
chwilach podczas prac wdrożenio-
wych.

Ze względu na to, że wdzięczność, 
szacunek i podziękowanie należą 
się kilkudziesięciu osobom, tak po 
stronie firm integrujących aplikację, 
czyli XPLUS, DST oraz Advicom, jak 
i po stronie naszej firmy, z obawy 
o pominięcie kogokolwiek nie będę 
ich literalnie wymieniał.

Kierownik Projektu
Szef Biura IT

Włodzimierz GostkowskiNowoczesny system umożliwia elektroniczny obieg dokumentów
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wZK ViCtoRia s.a.

Córka Victorii
Zakład Usług Energetycznych „epeKoks” jest spółką, któ-
rej celem jest prowadzenie działalności ukierunkowa-
nej na realizację misji i strategii Grupy Kapitałowej JSW 
determinujących interes Grupy Kapitałowej JSW. Spół-
ka odpowiada za eksploatację maszyn, urządzeń, sieci 
i instalacji w zakresie mechanicznym, hydraulicznym, 
energetycznym, automatyki przemysłowej i łączności na 
terenach koksowni Victoria.

ZUE „epeKoks” Sp. z o.o. roz-
poczęła swoją działalność 
w 2002 r. Firma przeszła 
ewolucję od kontynuatora 

Oddziału Utrzymania Ruchu Ener-
getycznego Zakładów Koksowni-
czych „Wałbrzych” S.A. do integra-
tora kompleksowych rozwiązań 
w dziedzinie energetyki, elektryki 
oraz automatyki kontrolno-pomia-
rowej.

Z dniem 22 grudnia 2009 roku 
nastąpiło połączenie Zakładu 
Usług Energetycznych „epeKoks” 
Sp. z o.o. z Zakładem Usług Tech-
nicznych „TechKoks” Sp. z o.o. i Za-
kładem Usług Remontowo-Mon-
tażowych „Koksomet” Sp. z o.o. 
poprzez przejęcie osób i majątków 
tych spółek oraz ich działalności. 
W maju 2014 roku Spółka „epe-
Koks” zawarła umowę z Urzędem 
Dozoru Technicznego z siedzibą 
w Warszawie na przeprowadza-
nie przez UDT-CERT na rzecz Spółki 
procesu dobrowolnej certyfikacji 
systemu zarządzania pod kątem 
zgodności z wymaganiami nor-
my PN-EN ISO 9001:2009. Au-
dyt sprawdzający zakończył się 
wynikiem pozytywnym. W dniu 
23.06.2014 r. UDT-CERT Warszawa 
udzielił certyfikacji Systemu Zarzą-
dzania Jakością według normy 
PN-EN ISO 9001:2009 dla Spółki 
„epeKoks”.

W obszarze prac jakie Wydział 
Mechaniczny Spółki wykonu-

je w zakresie utrzymania ruchu 
oddziałów produkcyjnych WZK 
„Victoria” dominuje technologia 
połączeń spawanych. Stosowane 
metody spawania to:
– spawanie gazowe,
– spawanie elektryczne elektroda-

mi otulonymi,
– spawanie w osłonie gazów:

– metoda MAG,
– metoda TIG.
Wszyscy spawacze naszej Spół-

ki posiadają niezbędne upraw-
nienia spawalnicze podstawowe 
i ponadpodstawowe. Mając na 
uwadze zapewnienie jak najwyż-
szej jakości wykonywanych usług 

w tym spawalniczych Zarząd 
Spółki w ramach zaplanowanych 
inwestycji w 2014 r. zarezerwował 
środki na przystosowanie budyn-
ku warsztatu mechanicznego na 
pomieszczenie spawalni.

W czerwcu 2014 r. Spółka otrzy-
mała uprawnienia UDT do napraw 
urządzeń ciśnieniowych i zbior-
ników. Posiada uprawnienia do 
wykonywania napraw: „Kotłów 
Parowych, Kotłów Wodnych, Ru-
rociągów Technologicznych do 
Materiałów Palnych, Rurociągów 
Technologicznych do Materiałów 
Trujących lub Żrących, Zbiorników 
Bezciśnieniowych i Zbiorników Ni-
skociśnieniowych do Materiałów 
Ciekłych Zapalnych”.

W zakresie prawidłowego nad-
zoru oraz zapewnienia właściwej 
technologii połączeń spawanych 
dla różnych konstrukcji stalowych 
spawanych, zbiorników, rurocią-
gów technologicznych, Spółka 
współpracuje ze specjalistą spa-
walnikiem z Europejskiego Cen-
trum Spawalnictwa.
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wZK ViCtoRia s.a.

Pracownicy Spółki posiadają 
niezbędne uprawnienia w zakre-
sie dozoru i eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych, urządzeń 
energetycznych – cieplnych, urzą-
dzeń energetycznych – gazowych 
oraz uprawnienia spawalnicze.

W celu zapewnienia jak najwyż-
szej jakości świadczonych usług 
przez Spółkę „epeKoks” na rzecz 
WZK „Victoria” pracownicy biorą 
udział w corocznych szkoleniach 
specjalistycznych z zakresu:
– energetyki przemysłowej,
– automatyki przemysłowej (pro-

gramowania sterowników, dia-
gnostyki i programowania prze-
twornic częstotliwości itp.),

– pompy i hydraulika siłowa,
– zbiorniki ciśnieniowe,
– konserwacja urządzeń i sprzętu.

W zakresie polityki kadrowej 
Spółki przyjęto zasadę aby wszyscy 
nowi pracownicy byli przyjmowa-
ni z wykształceniem branżowym 
mechanicznym, energetycznym 
z minimum ZSZ (preferowane śred-

nie techniczne), a dla pracowni-
ków zarządzających z wykształ-
ceniem wyższym technicznym. 
W związku z naturalną rotacją 
pracowników wynikającą z odejść 
na emeryturę, rentę lub z innych 
przyczyn, ustalono, iż nowi pra-
cownicy w takich przypadkach 
będą przyjmowani z pewnym wy-
przedzeniem (1 do 3 miesięcy) tak 
aby była możliwość przekazania 
„Know how” oraz doświadczenia 
przez starszych pracowników. Za-
pewni to najbardziej optymalny 
i łagodny sposób wymiany – ro-
tacji pracowników na poszczegól-
nych stanowiskach pracy.

Realizując kompleksowo umo-
wę w zakresie obsługi WZK „Vic-
toria” S.A. przez ZUE „epeKoks” 
Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Za-
rządem WZK podjął w 2015 roku 
działania zmierzające do stworze-
nia nowej brygady remontowej, 
której głównym zadaniem będzie 
realizacja zleconych prac kon-
strukcyjnych z planu remontów 

WZK na 2015 r. Wszystkie prace 
remontowe będą wykonywane 
przez tę brygadę w systemie po-
zaryczałtowym.

Nadrzędnym celem Zarządu jest 
zorganizowanie i przygotowanie 
pracowników oraz kadry inżynie-
ryjno-technicznej Spółki w zakresie 
wymaganej wiedzy specjalistycz-
nej oraz umiejętności technicz-
nych, aby zapewnić sprawne 
i profesjonalne utrzymanie bie-
żącej ciągłości ruchu oddziałów 
produkcyjnych oraz obsługi przy-
szłych obiektów przemysłowych 
tj. baterii koksowniczej nr 6 oraz 
bloku energetycznego.

Ciągłe doskonalenie oraz zdo-
bywanie wiedzy specjalistycz-
nej umożliwi pracownikom Spół-
ki obsługę przyszłych obiektów 
budowanych z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych technolo-
gii stosowanych obecnie w prze-
myśle koksowniczym jak również 
w energetyce.

[TZ, SM, WP-B]
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Czar Koksowni Dębieńsko
Choć nasza „stulatka” okrągłą rocznicę dzia-
łalności ma już dawno za sobą, to wciąż 
 nieźle się prezentuje. W Dębieńsku tradycja 
co chwilę spotyka się z nowoczesnością. Obok 
starych, zabytkowych już budynków funkcjo-
nują zmodernizowane instalacje i urządze-
nia. Najlepszym przykładem może być grun-
townie unowocześniona sortownia koksu. 
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jsw KoKs s.a.

Nowoczesny sposób wydawania rękawic
W marcu ubiegłego roku przeprowadziliśmy kontrolę 
wewnętrzną dotyczącą gospodarki rękawicami roboczy-
mi w naszej spółce. Podstawowy wniosek jaki postawili-
śmy po tej kontroli to, przestarzały system dystrybuowa-
nia tego środka ochrony indywidualnej, poczynając od 
zakupu, magazynowania i dalszej dystrybucji do maga-
zynków wydziałowych i kończąc na wydawaniu przez 
poszczególnych brygadzistów w danych jednostkach or-
ganizacyjnych.

Rozliczanie pobranych przez 
pracowników rękawic robo-
czych też pozostawiało wie-
le do życzenia. Postanowili-

śmy zmienić ten system i zastąpić 
go nowoczesną metodą dystrybu-
cji poprzez inteligentne automaty. 
Przekonaliśmy do tego rozwiązania 
Zarząd JSW KOKS S.A. i w niedłu-
gim czasie udało nam się znaleźć 
odpowiednią firmę, z którą podpi-
sana została umowa na zabudowę 
jednego automatu w Koksowni Ja-
dwiga w Zabrzu. Automat pracuje 
od września ubiegłego roku i w tym 
czasie podczas jego użytkowania 
przez ok. 160 pracowników został 
dostosowany do oczekiwań i po-
trzeb jakie w tym czasie się pojawi-
ły. Po pięciu miesiącach testowania 
automatu jest decyzja, aby tego 
typu automaty zabudować również 
we wszystkich koksowniach spółki 
JSW KOKS S.A.

W koksowni Dębieńsko i Jadwi-
ga zabudowanych zostanie po 
jednym automacie, a w Koksow-
ni Przyjaźń z racji tego, że posia-
da najbardziej liczną załogę, zain-
stalowane zostaną trzy lub cztery 
automaty. Nie będę tutaj określał 
konkretnych lokalizacji poszczegól-
nych automatów, ponieważ jest 
to jeszcze przedmiotem ustaleń. 
Działanie i obsługa automatu jest 
bardzo prosta. Każdy uprawniony 
pracownik po zalogowaniu się po-
przez swoją legitymację pracowni-
czą, będzie mógł pobrać żądany 
typ rękawic. Do automatu przypi-
sani zostaną pracownicy, którzy 
będą mogli z niego korzystać oraz 
typy rękawic jakie będą mogli po-
brać. Dany pracownik będzie mógł 
pobrać z automatu tylko taki typ 
rękawic, jaki zostanie mu przypisa-
ny zgodnie z tabelą odzieżową dla 
danego stanowiska pracy. Praca 
automatu monitorowana będzie 
przez całą dobę przez pracownika 
firmy obsługującej. Gdy dany typ 
rękawic osiągnie pod względem 
magazynowanej ilości, minimum, 
pracownik nadzorujący pracę 
automatu natychmiast uzupełni 
szufladę automatu do ilości począt-
kowej. Oczywiście monitorowana 
będzie również ilość pobranych rę-
kawic przez każdego pracownika, 
a raport otrzymywał będzie kie-

rownik danej jednostki organiza-
cyjnej na koniec każdego miesiąca 
rozliczeniowego.

Firma, która dostarczy i zabuduje 
w koksowniach automaty jest rów-
nież  producentem rękawic, więc 
nie ma zagrożenia, że nasi pra-
cownicy będą używać tanich i złej 
jakości rękawic pochodzenia chiń-
skiego. Zastosowanie do dystrybucji 
rękawic roboczych nowoczesnych 
automatów, diametralnie poprawi 
i uprości zaopatrzenie pracownika 
w ten podstawowy środek ochro-
ny indywidualnej. Pracownikowi 
stworzy się możliwość, omijając po 
drodze wielu pośredników, indywi-
dualne pobranie i zaopatrzenie się 
w żądany typ rękawic, w dowol-
nym czasie i o dowolnej porze dnia. 
Z informacji uzyskanej od Szefa Biu-
ra Zakupów Andrzeja Michalika 
wynika, że na przełomie maja br. 
automaty we wszystkich koksow-
niach powinny być już zainstalo-
wane i oddane do użytkowania.

Szef Biura Kontroli Wewnętrznej
Marek Kępa
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KalEjdosKoP

Otwarcie biura poselskiego Katarzyny Stachowicz

W Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 Maja zostało kilka dni 
temu oficjalnie otwarte biuro poselskie Katarzyny Stacho-
wicz. Nasza koleżanka, pracownik Biura Komunikacji 
JSW KOKS S.A., mama kilkumiesięcznego Jasia, złożyła 
już na ręce Marszałka Sejmu przysięgę poselską i rozpo-
częła swoją działalność. 

Jest posłem niezależnym. Jak sama 
twierdzi, nie zamierza pozbawiać 
się uroków macierzyństwa, chce 
być dobrą mamą i zabiera synka 

prawie zawsze na Wiejską.
Na uroczyste otwarcie biura pani 

poseł stawiło się bardzo dużo osób. 
Byli obecni parlamentarzyści zagłę-
biowscy, działacze samorządowi, 
przedstawiciele władz wojewódz-
kich i miejskich, związków zawo-
dowych, organizacji społecznych, 
kulturalnych, zakładów pracy 
a także delegacja JSW KOKS S.A. 
z dyrektorem Koksowni Przyjaźń 
Mirosławem Tukajem, zastępcą 
dyrektora Ryszardem Nowakiem 
i szefem Biura Administracyjnego 
Lidią Szlęzak. Życzenia pomyślno-
ści oraz skutecznego wykonywania 
obowiązków posła składali także 
koledzy i koleżanki z Biura Komuni-
kacji JSW KOKS S.A.

Katarzyna Stachowicz objęła 
mandat poselski ponieważ Woj-
ciech Saługa z chwilą objęcia funk-
cji Marszałka Województwa Śląskie-
go musiał zrezygnować z mandatu 
uzyskanego w okręgu nr 32 obejmu-
jącego Sosnowiec, Jaworzno, Dąbro-
wę Górniczą, Zawiercie i Będzin.

– W Sejmie już pracowałam jako 
współpracownik śp. posła Grze-
gorza Dolniaka. Teraz będę przez 
kilka miesięcy starać się jak najle-
piej reprezentować interesy miesz-
kańców mojego okręgu. Przyjęcie 
mandatu jest bowiem moim zo-
bowiązaniem wobec wszystkich, 
którzy w 2011 roku oddali na mnie 
swój głos podczas wyborów parla-
mentarnych. Pochodzę stąd, znam 
bolączki naszego regionu, wiem 
z jakimi kłopotami borykają się lo-
kalne przedsiębiorstwa, prywatny 
biznes. Jestem pewna, że nie za-

wiodę oczekiwań wyborców. Moja 
dotychczasowa praca zawodowa 
i doświadczenie z pewnością po-
mogą w wykonywaniu obowiąz-
ków posła. Zasiadam w Komisji 
Gospodarki i Komisji Kultury i Środ-
ków Przekazu – powiedziała pod-
czas spotkania pani poseł. (mp)

Pracownica JSW KOKS S.A. posłanką na Sejm RP

Życzenia składały m.in. delegacje JSW KOKS S.A., 
Polskiego Koksu S.A. oraz parlamentarzyści
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 System ERP w JSW KOKS: 
pierwsze wdrożenie 
w branży w Europie 
Środkowo-Wschodniej

Nowy system, który zaczął funkcjo-
nować w styczniu 2015 roku otwiera 
drogę do dalszej racjonalizacji kosztów 
i usprawnienia organizacji firmy – za-
znacza Edward Szlęk, prezes zarządu 
JSW KOKS S.A. Trzy lata temu zarząd 
Koksowni Przyjaźń (obecnie JSW KOKS 
S.A.) podjął decyzję o wdrożeniu no-
wego systemu informatycznego.

Jak wskazują w JSW KOKS – wdro-
żenie zostało powierzone spółkom 
Advicom Sp. z o.o. oraz XPLUS SA, 
które wspólnie miały uruchomić sys-
tem klasy ERP – Microsoft Dynamics 
AX 2009.

W JSW KOKS zaznaczają, że dla 
Microsoftu wdrożenie rozwiązania 
w JSW KOKS SA miało strategiczne 
znaczenie. Było to bowiem pierwsze 
tej skali wdrożenie Microsoft Dyna-
mics AX 2009 w sektorze górniczym 
w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Wdrożenie objęło wszystkie zakłady 
koksownicze zintegrowane w ramach 
JSW KOKS S.A.

Wraz z wdrożeniem modułu finan-
sowo-księgowego systemu klasy ERP, 
wykonano także wdrożenie elektro-
nicznego obiegu dokumentów syste-
mowych, jak również dokumentów 
pozasystemowych, czyli korespon-
dencji wejściowej i wyjściowej firmy, 
której koksownie działają w kilku od-
ległych lokalizacjach na terenie woje-
wództwa śląskiego. – W spółce została 
uruchomiona rozległa sieć WAN, któ-
ra umożliwia dostęp do mocy obli-
czeniowej serwerów zlokalizowanych 
w Jastrzębiu-Zdroju i Katowicach, 
zmodernizowano sieć LAN w obrębie 
koksowni, co umożliwia centralne za-
rządzanie całym systemem – podkre-
śla Edward Szlęk, prezes zarządu JSW 
KOKS S.A.

 Górnictwo: jeszcze trochę, 
a nie będzie już czego 
drenować

Jeszcze trochę, a nie będzie czego 
drenować, bowiem polskie górnic-
two szybko się zwija. Pozostajemy im-
porterem węgla netto. W 2014 roku 
ulokowaliśmy za granicą 8,3 mln 
ton węgla, a import tego surowca 
wyniósł 10,3 mln ton. Same zobowią-
zania publicznoprawne – podkre-
ślają w branży górniczej – płacone 
państwu przez górnictwo węgla ka-
miennego to kwota około 7,5 mld zł 
rocznie.

– W latach rządów obecnej koalicji 
górnictwo wpłaciło do budżetu pań-
stwa 52,5 mld zł – zaznacza Krzysztof 
Tchórzewski, poseł Prawa i Sprawie-
dliwości, były wiceminister gospodar-
ki. – Zyski spółek węglowych w tych 
latach wyniosły przeszło 10 miliar-
dów zł, dochody Skarbu Państwa 
z tytułu sprzedaży akcji Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej to 5,4 mld zł, inwe-
stycje z nakazu rządu to 2 mld zł. 
Tak więc rząd PO-PSL w latach spra-
wowania władzy uzyskał niemal 70 
miliardów złotych z górnictwa węgla 
kamiennego.

Jak wskazuje Tchórzewski – tym-
czasem dotacje dla górnictwa i to 
jedynie na likwidację wyeksploato-
wanych kopalń w latach 2008–2015 
wyniosły 3,1 mld złotych. To nawet 
nie pięć procent kwoty, jaką budżet 
uzyskał z górnictwa węgla kamien-
nego.

Górnictwo jest w ciężkiej sytuacji. 
Na rynku jest nadpodaż węgla, 
a jego ceny znajdują się na niskim 
poziomie. O cenach węgla będą 
m.in. decydować ceny ropy. Patrząc 
na obecne realia rynkowe, uwarun-
kowane w znacznej mierze polityką 
międzynarodową, można się spo-
dziewać dalszego spadku cen węgla 
energetycznego.

– Z różnych informacji, jakie do nas 
docierają, możemy się dowiedzieć, że 
kontrakty podpisywane na węgiel 
energetyczny na najbliższe miesiące 
obejmują ceny na poziomie 62–63 
dolary za tonę – zaznacza Józef Wol-
ski, prezes Kopeksu. – Jeżeli natomiast 
chodzi o drugą połowę roku 2015, jest 
to poziom 61–62 dolarów za tonę. Ten 
sam poziom dotyczy kontraktów obej-
mujących początek przyszłego roku. 
A zatem widać, że raczej nie ma szans 
na wzrost cen węgla energetycznego.

Należy m.in. uwzględniać to, że 
w USA mają na zwałach ponad 
180 mln ton węgla energetycznego. 
Rocznie upłynniają około 40 mln ton 
węgla energetycznego. – Poza tym 
dochodzi ochrona własnego rynku 
przez Chiny, gdzie obowiązuje za-
kaz importu węgla gorszej jakości, 
powyżej 15 proc. zapopielenia oraz 
powyżej 0,8 proc. zawartości siarki – 
podkreśla Józef Wolski. – To skutkuje 
tym, że Australia produkująca wę-
giel o zapopieleniu wynoszącym po-
nad 20 proc. skierowała ten węgiel 
z rynku chińskiego do obrotu między-
narodowego. Wszystko to przekłada 
się na ceny surowca.

Trudno zatem dziś liczyć na to, 
że ceny w niedługim czasie pójdą 
w górę. Tym bardziej, podkreślają od 
dłuższego czasu przedstawiciele śro-
dowiska górniczego, należałoby się 
zastanowić nad poluzowaniem gór-
nictwu gorsetu fiskalnego.

– To jest problem, że nikt nie stara 
się zająć problemem nadmiernego 
fiskalizmu wobec górnictwa w czasie 
dekoniunktury – zaznacza Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności.

W 2014 roku górnictwo węgla ka-
miennego odnotowało stratę na po-
ziomie przeszło 1,3 mld zł. Jak podał 
katowicki oddział Agencji Rozwoju 
Przemysłu, w ubiegłym roku rodzime 
kopalnie zdołały wydobyć 72,5 mln 
ton węgla (60,2 mln ton przypadło 
na węgiel energetyczny, a 12,3 mln 
ton na węgiel koksowy). W roku 2013 
wydobycie było wyższe i wyniosło 
76,5 mln ton. 

o Nas i o bRaNży
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Dąbrowa Górnicza

 Marzec w MCI
Prezentujemy marcowy harmo-

nogram bezpłatnego poradnictwa 
specjalistów w Miejskim Centrum In-
formacji zlokalizowanym w C.H. Po-
goria. W dąbrowskim punkcie MCI 
będzie można skorzystać z dyżurów 
m.in. rzecznika praw konsumenta, 
dietetyka czy ekologa.

– W marcu w Miejskim Centrum 
Informacji prowadzonym przez Fun-
dację Godne Życie na pytania, pro-
blemy i wątpliwości mieszkańców 
miasta czekać będą specjaliści, któ-
rzy oferują garść cennych porad i po-
mocną dłoń.

We wtorki 3, 17 i 31 marca mię-
dzy godz. 17.00 a 18.30 ekolog ze 
Stowarzyszenia „Ziemia i My” Cen-
trum Edukacji Ekologicznej, Ewa Gay-
czak odpowie na pytania dotyczące 
między innymi zieleni w mieście, pro-
gramów ochrony środowiska wokół 
dąbrowskich zbiorników wodnych, 
segregacji odpadów oraz inicjatyw 
ekologicznych na terenie miasta.

– 6 marca w Miejskim Centrum 
Informacji osoby walczące o uczci-
wą reklamację spotkać się mogą 
z Powiatowym Rzecznikiem Praw 
Konsumentów. Pani rzecznik udzieli 
wszystkim zainteresowanym cen-
nych porad prawnych z zakresu pra-
wa konsumenckiego.

– Podczas spotkania z dietetyka-
mi w dniach 12,19 i 26 marca bę-
dzie można dowiedzieć się, jak zrzu-
cić zbędne kilogramy na wiosnę oraz 
dokonać bezpłatnej analizy składu 
ciała, pomiaru masy tkanki tłuszczo-
wej, kości i wieku metabolicznego. 
Bezpłatne porady dietetyczne oferują 
„Twój Dietetyk” oraz Centrum Kosme-
tologii i Dietetyki „Loren”.

– Brakuje przejścia dla pieszych? 
Zbyt duży hałas w miejscu zamiesz-
kania? Brak ławeczek przy parku? 
A może za mało patroli policyjnych? 
O możliwościach wpływu miesz-
kańców na miasto, w którym żyją 
i interwencjach w kwestiach, które 

ich bezpośrednio dotyczą informo-
wać będzie doradca obywatelski. 
Na aktywnych społecznie i obywa-
telsko mieszkańców 9 i 22 marca 
czekał będzie Łukasz Kolber, wi-
ceprezes dąbrowskiej Fundacji 
Godne Życie.

– Osobom, które nie mogą w tych 
dniach uczestniczyć w poradach lub 
w przypadku dużego zainteresowa-
nia nie zostaną obsłużone proponu-
je się skorzystanie z zamieszczonej 
w Miejskim Centrum Informacji Dą-
browskiej Skrzynki Obywatelskiej, 
do której mieszkańcy wrzucać mogą 
swoje uwagi, pomysły i sugestie na 
temat miasta.

Zabrze

 Wyróżnieni „Kroplą 
Tęczy”

Order „Kropli Tęczy” jest odznacze-
niem niezwykle prestiżowym i nobili-
tującym. Mogą nim zostać wyróżnio-
ne osoby, organizacje lub instytucje 
szczególnie zasłużone w pracy na 
rzecz dzieci w Zabrzu. Kandydaci do 
tego odznaczenia nie mogą czerpać 
ze swojej działalności żadnych korzy-
ści materialnych, a jednocześnie mu-
szą swoje funkcje pełnić co najmniej 
przez cały poprzedni rok. Kandyda-
tury do orderu rozpatruje Kapituła, 
w skład której wchodzą dzieci, ich 
opiekunowie, osoby wcześniej na-
grodzone oraz pomysłodawcy „Kropli 
Tęczy”. Podczas posiedzenia Kapituły 
osoby zgłaszające mają możliwość 
osobiście opowiedzieć o swoich kan-
dydatach i ich pracy na rzecz dzie-
ci. Mimo wymagających kryteriów, 
okazuje się, że w Zabrzu mieszka wie-
lu ludzi dobrej woli, którzy zasługują 
na order „Kropli Tęczy”.

W tym roku odznaczenia zostaną 
wręczone po raz 19. Kapituła może 
przyznać nie więcej niż pięć odzna-
czeń. W tym roku otrzymają je: Seba-
stian Dziębowski (inicjator i organi-
zator przedsięwzięć na rzecz dzieci), 
Joanna Piotrowska i Judyta Śliwka 
(wolontariuszki Zespołu Szkół Specjal-

nych nr 41), Anna Tamas (założyciel-
ka Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży 
„Wielka Flota Zjednoczonych Sił), ks. 
Rafał Przybyła (fundator nauki jazdy 
na koniach oraz obozów jeździec-
kich), Katarzyna Kozak i Agnieszka 
Szymańska (współwłaścicielki sali za-
baw „Magiczna Kraina” oraz sponsor-
ki Świetlicy Środowiskowej MOPR). 

Uroczyste wręczenie Orderów odbę-
dzie się 11.03.2015 w Miejskim Ośrod-
ku Kultury Guido o godz. 13.30.

Wałbrzych

 Polskie miasta 
przyszłości: Wałbrzych 
wśród laureatów

Warszawa, Kraków i Poznań to 
laureaci pierwszej edycji rankingu 
fDi Intelligence Polish Cities of the 
Future 2015/2016. Uroczysta Gala, 
podczas której wręczono nagrody, 
odbyła się 23 lutego w warszaw-
skim hotelu Regent. W wydarzeniu 
udział wzięli m.in. prezes PAIiIZ Sła-
womir Majman, wiceprezes Anna 
Polak-Kocińska oraz podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Arkadiusz Bąk.

Wałbrzych został nagrodzony 
w kategorii średnich miast o naj-
lepszej efektywności kosztowej. Dy-
plom odebrał zastępca prezydenta 
Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk. 
Znalazł się na drugim miejscu po So-
snowcu, przed Tarnowem, Chorzo-
wem i Tychami.

Nagrodzonych zostało więcej miast 
Aglomeracji Wałbrzyskiej: Kamienna 
Góra otrzymała drugie miejsce w ka-
tegorii małych miast o najlepszej efek-
tywności kosztowej. Świdnica drugie 
wśród małych miast przyjaznych biz-
nesowi oraz pierwsze miejsce w kate-
gorii kapitał ludzki i poziom życia.

fDi Magazine to ośrodek z grupy Fi-
nancial Times zajmujący się inwesty-
cjami. To pierwszy ranking fDi zajmu-
jący się wyłącznie polskimi miastami. 
Eksperci porównali kilkadziesiąt 
czynników w 50 lokalizacjach.

iNfoRMatoR
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W Koksowni Przyjaźń przepracował prawie trzy dekady. Przy-
szedł tu do pracy jeszcze w 1987 roku, więc pamięta pierwsze 
lata działalności firmy, budowę baterii koksowniczych, wy-
działu węglopochodnych. Na jego oczach powstawał zakład. 
W ubiegłym roku odbierał w gronie ludzi z najdłuższym sta-
żem pracy nagrodę jubileuszową z rąk kierownictwa Spółki. 
Teraz po wielu latach pracy odszedł na emeryturę.

O kim mowa? O Mirku Char-
czyńskim, niezwykle lubia-
nym przez pracowników 
JSW KOKS S.A., sumien-

nym koledze. Zawsze uśmiech-
nięty, życzliwy, skrupulatny, zor-
ganizowany, służący pomocą 
w pracy i zarazem dusza towarzy-
stwa. Wszyscy znają pasję Mirka, 
którą jest muzyka. Doskonale gra 
na akordeonie i instrumentach kla-
wiszowych. Nie są obce mu rów-
nież gitary i „dęciaki”. Mirek ma 
bowiem „ucho” zawodowego mu-
zyka. Już jako młody chłopak grał 
w różnych zespołach. I muzyczna 
pasja została mu do dzisiaj.

Drugim „konikiem” Mirka jest fo-
tografia. Od lat zajmuje się doku-
mentacją fotograficzną związaną 
z działalnością Koksowni Przyjaźń 
i życiem jej pracowników. Podczas 
różnych prywatnych spotkań, ofi-
cjalnych uroczystości, imprez zakła-
dowych, festynów pracowniczych 
zawsze miał aparat pod ręką. Po-

tem obdarowywał zdjęciami kole-
gów i koleżanki z pracy.

Trzecią miłością Mirka jest jego 
„chatynka” w górach. Gospodar-
czym sposobem i własnoręczną 
ciężką pracą urządził sobie z daw-
nego garażu całkiem wygodne sie-
dlisko. Doprowadził media, z żoną 
uprawia tam ogródek, przyjmuje 
rodzinę i znajomych, ma przepięk-
ne widoki. To jest jego baza wypa-
dowa na południe górskiej Polski.

Nic zatem dziwnego, że 20 lutego 
na oficjalne pożegnanie Mirka Char-
czyńskiego stawiło się kilkadziesiąt 
osób z Przyjaźni i Zabrza. Chętnych 
było znacznie więcej, lecz niestety 
obowiązki służbowe nie wszystkim 
pozwoliły w tym dniu złożyć Mirko-
wi gratulacje i życzenia.

Co zatem będzie robił na emery-
turze nasz kolega? To pytanie za-
dawał mu prawie każdy uczestnik 
pożegnalnego spotkania.

– Na nadmiar wolnego czasu 
z pewnością nie będę narzekał – 

odpowiadał wszystkim rozbawio-
ny. – Mam co robić. Moje plany są 
związane z muzyką, fotografią i gó-
rami. Tworzę w domu od jakiegoś 
czasu archiwum muzyczne i foto-
graficzne. Posiadam dosyć dużą ko-
lekcję nagrań na starych płytach 
winylowych, pocztówkach dźwię-
kowych, kasetach magnetofono-
wych i tzw. dużych szpulach. Chcę 
je ocalić od zapomnienia dla mojej 
rodziny i znajomych. Kupiłem kilka 
urządzeń, które pozwalają na elek-
troniczny zapis i obróbkę plików 
muzycznych oraz graficznych. Będę 
się tym zajmował, może zmiksuję 
jakąś muzykę. To samo zrobię ze 
starymi fotografiami. Co ciekawe, 
w dzisiejszych czasach wszechobec-
nego internetu, po latach udało mi 
się odnaleźć poprzez różne portale 
społecznościowe kolegów, z który-
mi nie miałem kontaktu przez dzie-
sięciolecia. Odnalazłem przyjaciół 
z wojska, posłałem im stare zdjęcia 
z mojego archiwum i sprawiłem im 
tym ogromną radość. 

Drogi Mirku, redakcja „Maga-
zynu Koksowniczego” w imieniu 
wszystkich nieobecnych na Two-
im pożegnaniu jeszcze raz składa 
serdeczne życzenia, dużo zdrowia 
oraz wielu radosnych chwil pod-
czas realizowania życiowych pasji.

(mp)

Po godZiNaCh

Będę miał co robić na emeryturze!
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Apel do krwiodawców
3 lutego br. na terenie Koksowni 

Przyjaźń odbyła się pierwsza tego-
roczna akcja zbiórki krwi. Wzięło 
w niej udział tylko 11 osób. Dlatego 
też jako Prezes Klubu Honorowych 
Dawców Krwi zwracam się z ape-
lem o liczniejszy udział w następ-

nych akcjach, które będziemy or-
ganizować. W przeciwnym bowiem 
razie Rejonowe Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa z Katowic ze 
względu na koszty może odmówić 
przyjazdu ambulansu.

Tadeusz Gołaś

Pomóżmy naszym krewnym i znajomym
Data urodzenia: 26 marca 2008 rok
Schorzenie: AUTYZM DZIECIĘCY

Marcin i Łukasz Klimek to 
już siedmioletni bliźnia-
cy. W wieku trzech lat 
zdiagnozowano u nich 

autyzm dziecięcy. Postanowiliśmy 
rozpocząć intensywne leczenie na-
szych dzieci, które są podopiecz-
nymi fundacji „Za Szybą”. Dzieci 
z tym schorzeniem są zamknięte 
we własnym świecie, nie potra-
fią samodzielnie zadbać o siebie, 
nie mówią, lub komunikują się 
w nietypowy sposób, dlatego nie 
są w stanie przekazać informacji 
o swoich dolegliwościach. Częste 
zaburzenia sensoryczne sprawiają, 
że dzieci te nie odczuwają bólu lub 
odczuwają go inaczej, wymagają 
ciągłej opieki. Chorobę tą leczy się 
kilkanaście lat i aby był pozytyw-
ny skutek, składa się na nią kilka 
terapii w różnych prywatnych 
ośrodkach. Dodatkowo muszą 
być wykonywane systematyczne 
bardzo kosztowne zagraniczne ba-
dania laboratoryjne, wspomaga-
ne drogimi lekami również spoza 
granic Polski. Ogromną szansą na 
powrót do zdrowia naszych dzieci 
jest stała, kompleksowa rehabi-
litacja. Dzięki dotychczasowemu 
wsparciu finansowemu, za które 

dziękujemy pracownikom JSW 
KOKS S.A. i systematycznej reha-
bilitacji, u naszych dzieci widać 
poprawę i robią one systematycz-
ne postępy. 

My jako rodzice pragniemy 
i robimy wszystko aby zapewnić 
naszym dzieciom jak najlepszy 
rozwój, jednak koszty leczenia, re-
habilitacji czy też turnusów reha-
bilitacyjnych przekraczają nasze 
możliwości finansowe. Dlatego po 
raz kolejny zwracamy się z proś-
bą do Państwa o przekazanie 1% 
podatku na leczenie i rehabilita-
cję Marcina i Łukasza. Zapew-
niamy że Państwa pieniądze zo-
staną przeznaczone w całości na 
leczenie i rehabilitację naszych 
synów.

Jeszcze raz serdecznie dziękuje-
my wszystkim, którzy  wsparli nas 
w roku ubiegłym oraz tym, którzy 
teraz zdecydują się na przekaza-
nie swojego 1% podatku na lecze-
nie naszych dzieci. Dziękujemy za 
wsparcie, za każdą złotówkę prze-
kazaną na ten cel, dzięki czemu 
możemy walczyć z chorobą Mar-
cina i Łukasza!

Chcąc pomóc rodzinie naszego kolegi z Koksowni Przyjaźń w lecze-
niu synów można przekazać 1 proc. podatku wpisując w formularzu 
PIT w odpowiedniej rubryce: KRS 0000252666, cel szczegółowy Mar-
cin i Łukasz Klimek.

Dla wszystkich ludzi dobrej woli podajemy także nr konta, na które 
można wpłacać darowizny na leczenie naszych dzieci Marcina i Łuka-
sza. Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja Krystyny Ciołkosz 
„Za Szybą”, Al. Armii Krajowej 4A/4, 50-541 Wrocław, nr konta: 91 1090 
1522 0000 0001 0508 2692 tytułem: darowizna na leczenie i rehabilita-
cję Marcina i Łukasza Klimek.




