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Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność
W poniedziałek 27 kwietnia br. nowy Prezes Zarządu 
JSW S.A. Edward Szlęk rozpoczął swe urzędowanie. 
W środę 29 kwietnia odbył spotkanie z dziennikarzami. 
Edward Szlęk wskazał, że ma być zwiększana wydaj-
ność – tak, by osiągnąć w ciągu najbliższych kilku lat 
poziom rocznego wydobycia wynoszący ok. 1000 ton na 
jednego zatrudnionego.

W ciągu dwóch lat JSW 
ma obniżyć koszty wy-
dobycia do 80 dolarów 
na tonę. Prezes Szlęk 

zaznaczył, że obecna sytuacja JSW 
jest pochodną rozpoczętego przed 
czterema laty i nadal postępujące-
go procesu pogarszania się rynku 
węgla koksowego.

– To jest rok, w którym albo za-
trzymamy tendencję pogarszania 
wyników spółki i ryzyka utraty płyn-
ności, albo przegramy tę walkę – 
mówił szef JSW. – Zakładam, że nie 
przegramy. Ale ponieważ na rynek 
liczyć nie można, to pozostaje nam 
liczenie na organiczną pracę, pole-
gającą na redukcji wszelkich kosz-
tów, jakie spółka ponosi.

JSW zatrudnia około 25 tys. osób. 
W najbliższych latach planuje ona 
redukować zatrudnienie o ok. tysiąc 
osób rocznie poprzez wykorzystywa-
nie naturalnych odejść.

JSW ma zatrudniać jedynie osoby 
niezbędne dla procesu technologii 
produkcji. Będą zatem przyjmowa-
ni górnicy, którzy zabezpieczają 
front wydobywczy. Nie będą na-
tomiast przyjmowani pracownicy 
administracji oraz osoby do prac 
pomocniczych.

– Ważne jest optymalne wyko-
rzystanie maszyn na dole kopalń 
i zwiększanie czasu ich pracy – mó-
wił prezes Edward Szlęk. – Czas pra-
cy maszyn na dole będzie sprawą 
kluczową.

Spółka dokona też m.in. przeglądu 
umów na usługi, żeby je istotnie zre-

dukować. JSW będzie także racjona-
lizować wydatki kopalń ponoszone 
na eksploatację.

– Wrócimy do pewnych norm, któ-
re spółka miała, by w tych trudnych 
czasach możliwie jak najmniejszymi 
wydatkami inwestycyjnymi i eks-
ploatacyjnymi utrzymać ciągłość 
ruchu – zaznaczył Edward Szlęk.

Do zbilansowania wydobycia 
spółce brakuje teraz ok. 60 zł na 
każdej tonie. Tak więc walczy 
ona o redukcję tej różnicy – cho-
dzi o ścięcie kosztów o około 30 zł. 
Według Edwarda Szlęka, prezesa 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, musi 
ona odbudować wydobycie węgla 
koksowego 35 typu hard do pozio-
mu nawet 10 mln ton.

– Trzeba zapewnić jakość węgla 
pożądaną w Europie i naszych kok-
sowniach. Wszystkie CAPEX-y nale-
ży dostosować do poziomu, na który 
nas stać. I realizować tylko te projek-
ty, które będą opłacalne – zaznaczył 
Edward Szlęk. I dodał, że JSW nie 
ma zamiaru rozwijania wydobycia 
węgla energetycznego.

– Strona związkowa podpisała 
porozumienie, gdzie ludzie oddali 
część zarobków w ciągu dwóch lat 
– przypomniał prezes Szlęk. – Stro-
na związkowa zrozumiała, że to 
rozwiązanie konieczne. A więc nie 
zakładam, żeby strona społeczna 
nie miała zrozumienia dla podej-
mowanych, niezbędnych działań 
– zaznaczył szef JSW. Rozmowy ze 
stroną społeczną mają m.in. doty-
czyć wydobycia w soboty.

Edward Szlęk jest absolwentem 
Wydziału Elektrycznego Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 
początku pracy zawodowej aktywnie 
uczestniczy w rozwoju i zarządzaniu 
firmami z branży stalowej, chemicz-
nej i koksowniczej. Absolwent po-
dyplomowych studiów informatycz-
nych na AGH. Absolwent studium 
w zakresie zarządzania ukończonego 
w Towarzystwie Naukowym Organi-
zacji i Kierownictwa.

Od 1990 roku zajmował się za-
rządzaniem, rozwojem i restruktu-
ryzacją przedsiębiorstw o istotnym 
znaczeniu dla polskiej gospodarki. 
Przeprowadził skuteczną restruktury-
zację takich firm, jak Huta Zawiercie, 
Stalexport, czy Zakłady Chemiczne 
Alwernia S.A. Wszystkie te firmy 
działały w ramach grup kapitało-
wych obecnych na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie. 
Od 2007 roku zarządzał największą 
spółką przetwórczą JSW SA, czyli 
Koksownią Przyjaźń.

W ostatnich dwóch latach zajmo-
wał się integracją Koksowni Przyjaźń 
i Kombinatu Koksochemicznego Za-
brze, doprowadzając do utworzenia 
spółki JSW KOKS SA, która zarządza 
czterema zakładami koksowniczymi 
i przetwarza ponad 5 mln ton węgla 
rocznie, skutecznie konkurując na eu-
ropejskim i światowym rynku koksu. 
Doprowadził w ten sposób do finału 
proces tworzenia w ramach JSW gru-
py węglowo-koksowej. 

Jerzy Dudała 
Nowy Przemysł
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ARP i JSW KOKS S.A. wybudują elektrociepłownię 
w Radlinie
Agencja Rozwoju Przemysłu i JSW KOKS S.A. podpisały 
7 kwietnia br. list intencyjny w sprawie budowy elektro-
ciepłowni w Radlinie. Jednostka o mocy 104 MWt będzie 
opalana gazem koksowniczym a jej koszt wyniesie ok. 
185 mln zł. Komercyjna eksploatacja elektrociepłowni 
ma rozpocząć się w drugiej połowie 2017 r.

– Zgodnie z naszą strategią, obok 
restrukturyzacji, innowacji, wspiera-
my także projekty rozwojowe, eko-
logiczne i ważne dla społeczności 
lokalnych. Takim przedsięwzięciem 
jest budowa elektrociepłowni w Ra-
dlinie, która dzięki wykorzystaniu 
do tej pory niezagospodarowanego 
gazu koksowniczego, pozytywnie 
wpłynie na środowisko naturalne 
– powiedziała Aleksandra Maga-
czewska, prezes Agencji Rozwoju 
Przemysłu (ARP).

– Elektrociepłownia będzie budowa-
na przez spółkę celową. Jako wkład 
do spółki, JSW KOKS S.A. wniesie te-
ren, gdzie powstanie elektrociepłow-
nia oraz niezbędną dokumentację. 

ARP będzie w spółce celowej inwesto-
rem finansowym. Docelowo chcemy 
z tego projektu wyjść, to może się stać 
za ok. 5 lat od chwili uruchomienia 
projektu – mówiła Aleksandra Maga-
czewska. 

Na razie wiadomo tyle, że ARP 
w spółce celowej będzie miała więk-
szościowe udziały. 

– Podpisanie listu intencyjnego 
wpisuje się w strategię inwestycyj-
ną grupy kapitałowej JSW. Produk-
cja energii z gazu koksowniczego 
i nadmiarowego istotnie zmniejszy 
koszty Spółki, co przełoży się na jesz-
cze większą konkurencyjność JSW 
KOKS. Po zrealizowaniu wszystkich 
planów, koksownie Grupy JSW 
będą dysponować mocą elektrycz-
ną prawie 160 MW – stwierdził pre-
zes Edward Szlęk.

Nie są jeszcze prowadzone rozmo-
wy ws. wyboru wykonawcy inwesty-
cji. Jak tłumaczy Edward Szlęk, wyko-
nawca zostanie wyłoniony w wyniku 
bezpośrednich negocjacji, nie będzie 
ogłaszany przetarg publiczny.

Siedzą od lewej prezesi: Wacław Będkowski, Bogusław Smółka, Edward Szlęk, Aleksandra Maga-
czewska oraz przewodniczący rad nadzorczych Jarosław Zagórowski i Józef Myrczek.

Po podpisaniu listu intencyjnego odbyła się w siedzibie Polskiego Koksu konferencja prasowa, 
w której wzięli udział dziennikarze prasy, radia i telewizji.
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Decyzja o budowie elektrocie-
płowni jest wypełnieniem jednego 
z priorytetów założonych w strategii 
grupy kapitałowej JSW, tj. zapew-
nienia bezpieczeństwa energetycz-
nego w oparciu o własne zasoby 
paliwowe. Elektrociepłownia w Ra-
dlinie, o mocy cieplnej 104 MWt, bę-
dzie zasilana gazem koksowniczym, 
co zapewni pełne zagospodarowa-
nie gazu koksowniczego nadmia-
rowego, pozwoli uzyskać wyższą 
stopę zwrotu oraz poprawić konku-
rencyjność przedsiębiorstwa. 

Wybudowany blok energetyczny 
zabezpieczy potrzeby Koksowni Ra-
dlin na ciepło technologiczne i ener-
gię elektryczną. Nadwyżki ciepła 
będą mogły również zabezpieczyć 
potrzeby na ciepło grzewcze kopal-
ni węgla kamiennego Marcel oraz 
miasta Radlin. Nadwyżki energii 
energetycznej będą wprowadzane 
do sieci Tauron Dystrybucja i sprze-
dawane odbiorcom zewnętrznym.

ARP zamierza znacznie aktywniej 
niż dotąd uczestniczyć we wsparciu 
i rozwoju przedsiębiorstw na Śląsku. 
W ofercie spółki są m.in. pożyczki 
na restrukturyzację i rozwój dla du-
żych przedsiębiorstw. Ich warunki 
przyznania są znacznie atrakcyjniej-
sze i bardziej elastyczne niż dotąd. 
Planowane przedsięwzięcie – bu-

dowa elektrociepłowni w Radlinie 
– jest kolejną inwestycją wspieraną 
przez ARP w ramach finansowania 
inicjatyw rozwojowych i restruktu-
ryzacyjnych w sektorze przemysłu 
na Śląsku. Kilka tygodni temu ARP 
udzieliła pożyczki w wysokości 18 
mln zł spółce Linter Mining. Środki 
te zostały przeznaczone na kapitał 
obrotowy niezbędny do realizacji 
kontraktów górniczych. 

ARP, realizując założenia nowej 
strategii, wzmacnia swoją rolę na 
Śląsku. Szuka ciekawych projektów, 
które chce wspierać finansowo. 
Wspólna inwestycja z JSW KOKS 
S.A. jest dobrym przykładem. 

(inf. wł.)

Burmistrz Radlina Barbara Magiera nie ukrywała zadowolenia z nowej inwestycji na terenie gminy.

Podpisy pod dokumenami złożyli: Członek Zarządu JSW KOKS S.A. ds. Produkcji i Techniki Bogu-
sław Smółka, Prezes Edward Szlęk oraz Prezes ARP Aleksandra Magaczewska.
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Czy 300 miliardów euro postawi Europę na nogi?
Prezydent RP, przewodnicząca Komisji Unii Afrykań-
skiej, czterech komisarzy Unii Europejskiej, europarla-
mentarzyści, byli premierzy i prezydenci, kilkudziesięciu 
ministrów, wiceministrów z całego świata oraz prezesi 
największych firm, eksperci, biznesmeni oraz 7,5 tysią-
ca gości wzięło udział w VII Europejskim Kongresie Go-
spodarczym (European Economic Congress – EEC), który 
odbył się (20–22 kwietnia) w imponującym Międzynaro-
dowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Grupę JSW reprezentowali 
w dyskusjach panelowych 
poświęconych kwestiom 
innowacji w energetyce 

i górnictwie, rentowności kopalń, 
problemom branży hutniczej oraz 
koksowniczej: Wacław Będkowski, 
Edward Szlęk i Jarosław Zagórow-
ski. Dzielili się swoją wiedzą, porusza-
li kwestie nowoczesnych czystych 
technologii węglowych, produkcji 
energii w zakładowych elektrocie-
płowniach wykorzystujących me-
tan i gaz koksowniczy, omawiali 
sytuację rynku węgla, stali i koksu. 

Zwracali uwagę na to, że rodzimy 
przemysł górniczy i koksownictwo 
mogą być efektywne pod warun-
kiem, że Europa faktycznie postawi 
na produkcję, a polityczny prymat 
ekologii nad przemysłem przestanie 
straszyć unijnych producentów, któ-
rzy chcą mieć jasne perspektywy 
przynajmniej na najbliższe 20 lat.

Wystarczy tylko powiedzieć, że 
już dzisiaj polskie firmy płacą pra-
wie dwa razy więcej za energię niż 
ich konkurencja w Republice Fede-
ralnej Niemiec. To dlatego Grupa 
JSW stawia tak mocno na rozwój 

własnej energetyki zakładowej, 
która wpływa na konkurencyjność 
produkcji – podkreślali w swych 
wystąpieniach Edward Szlęk i Jaro-
sław Zagórowski. Wacław Będkow-
ski z kolei zwracał uwagę na rosną-
cą konieczność eksportu polskiego 
koksu na rynki zamorskie. Europa 
przy obecnym poziomie produkcji 
nie jest w stanie wchłonąć naszej 
produkcji. Jak na razie Grupa JSW 
całkiem dobrze sobie z eksportem 
radzi. Ale przecież konkurencja tyl-
ko czeka na nasze potknięcie.

Dlatego też dla producentów jed-
nym z najważniejszych tematów te-
gorocznego EEC była z pewnością 
dyskusja poświęcona programowi 
inwestycyjnemu Unii Europejskiej 
mającemu „wpompować” 300 mi-
liardów euro w gospodarkę Euro-
py. Wzięli w niej udział: Elżbieta 
Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku 
wewnętrznego, przemysłu, przed-
siębiorczości i MŚP, Jyrki Katainen, 
wiceprzewodniczący Komisji Eu-
ropejskiej, komisarz UE ds. miejsc 
pracy, wzrostu, inwestycji i konku-

Prezes JSW S.A. Edward Szlęk został zaproszony jako panelista do dyskusji o problemach sektora 
górniczego i hutnictwa.

W pierwszym dniu Kongresu w obradach uczest-
niczył Prezydent RP Bronisław Komorowski.
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rencyjności, Janusz Lewandowski, 
przewodniczący Rady Gospodar-
czej przy Prezesie Rady Ministrów 
RP, poseł do Parlamentu Europej-
skiego, Markku Markkula, prze-
wodniczący Europejskiego Komite-
tu Regionów, Janusz Piechociński, 
wicepremier, minister gospodarki 
RP, Maricel Popa, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Gospodarki Rumu-
nii i László Szabó, zastępca ministra 
spraw zagranicznych i handlu, se-
kretarz stanu ds. parlamentarnych 
Węgier. Wniosek z dyskusji jest po-
cieszający. Unia musi zacząć wię-
cej produkować. Produkcja jest 
motorem gospodarczego rozwoju. 
Nie oznacza to jednak, że UE zapo-
mni o ochronie klimatu.

Wiedzą i doświadczeniem pod-
czas trzydniowej debaty w Katowi-
cach dzielili się także: Leszek Bal-
cerowicz, przewodniczący Rady 
Forum Obywatelskiego Rozwoju, 
były wicepremier i minister finan-
sów, Jerzy Buzek, poseł do Parla-
mentu Europejskiego, Przewod-
niczący PE w latach 2009–2012, 
premier RP w latach 1997–2001, 
Miguel Arias Cañete, komisarz UE 
ds. działań w dziedzinie klimatu 
i energii, Witalij Kliczko, mer Ki-
jowa, przewodniczący partii Ukra-
iński Demokratyczny Alians na 
rzecz Reform (UDAR), Horst Köhler, 
prezydent Niemiec w latach 2004–
2010, ekonomista i polityk, Lena 
Kolarska-Bobińska, minister nauki 
i szkolnictwa wyższego RP, Jan 
Kulczyk, przewodniczący Rady 
Nadzorczej Kulczyk Investments, 
założyciel CEED Institute, Włodzi-
mierz Karpiński, minister skarbu 
państwa RP, Carlos Moedas, komi-
sarz UE ds. badań, nauki i innowa-
cji, Ivan Mikloš, słowacki polityk, 
wicepremier i minister finansów 
Słowacji w latach 2010–2012 oraz 
Lech Wałęsa, prezydent RP w la-
tach 1990–1995.

Wśród wiodących tematów i za-
gadnień siódmej edycji największej 
biznesowej konferencji w Europie 

Środkowej i Wschodniej znalazły 
się oprócz wielkiego programu 
inwestycyjnego Unii Europejskiej 
również kwestie roli państwa w go-
spodarce, innowacyjnej Europy, 
wyzwań globalnej gospodarki, 
problemy nowych rynków. Nie 
zabrakło także wymiany poglą-
dów i doświadczeń w obszarach 
dotyczących przemysłu i klimatu, 
a także odpowiedzialnego biznesu 
i młodych uczestników europejskie-
go rynku pracy.

Agenda Europejskiego Kongre-
su Gospodarczego 2015 obfitowała 
w sesje tematyczne dedykowane 
poszczególnym sektorom gospodar-
ki i życia publicznego jak: energia 
i surowce, infrastruktura, transport, 
technologie i człowiek, górnictwo 
i hutnictwo, rynek zdrowia, budow-
nictwo i nieruchomości, inwestycje, 
polityka regionalna, zarządzanie, 
miasto, samorząd oraz przemysł 
czasu wolnego.

Podczas VII Europejskiego Kongre-
su Gospodarczego w Katowicach 
odbyły się także m.in.: III Forum 
Współpracy Gospodarczej Afryka 
– Europa Centralna, IV Forum Go-
spodarcze Europa – Chiny, Forum 
Gospodarcze Polska – Korea Połu-
dniowa oraz I Forum Gospodarcze 
Polska – kraje Półwyspu Arabskie-
go. Wśród wydarzeń towarzyszą-
cych wymienić można wręczenia 
nagród: Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, CEED Institute, 
Top Inwestycje Komunalne oraz 
Mieszkam tu! Mądre pomysły na 
mądre miasto.

Jakie zatem wnioski można wy-
snuć z tegorocznego Kongresu? 
Najbardziej optymistyczną wiado-
mością dla biznesu i obywateli UE 
jest informacja, że w gospodarkę 
Europy zostanie wpompowane 300 
mld euro. Wszystko po to, aby na 
nowo rozruszać produkcję. Najwyż-
si rangą Komisarze UE podkreślali, 
że Unia, chcąc zachować swoją po-
zycję, musi ponownie postawić na 
reindustrializację. (jmp)

Jarosław Zagórowski jako ekspert wypowiadał 
się o innowacyjnych technologiach dotyczących 
energetyki zakładowej w górnictwie.

Komisarz unijny Elżbieta Bieńkowska przekony-
wała, że Unia chce „rozkręcić” gospodarkę.

Wacław Będkowski analizował podczas Kongre-
su trudny międzynarodowy rynek koksu.

W Kongresie uczestniczyło bardzo dużo zagra-
nicznych delegacji.
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71 MWe  
już dostępne

Choć do oficjalnego oddania  
najnowszego bloku energetycznego  

o mocy 71 MWe w Koksowni Przyjaźń  
zostało jeszcze trochę czasu, to próby  
technologiczne dawno już za nami.  

Blok energetyczny pracuje  
i został zsynchronizowany  

z krajową siecią  
energetyczną.
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60-lecie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

Kwiecień bez wątpienia należy w naszej branży do In-
stytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Naukowcy z Zabrza 
zakończyli kilkuletni projekt POIG współfinansowany ze 
środków unijnych „Inteligentna koksownia spełniająca 
wymagania najlepszej dostępnej techniki” oraz obcho-
dzili 60-lecie swej działalności! 

Projekt zaowocował m.in. 100 
opracowaniami naukowy-
mi, 3 międzynarodowymi 
zgłoszeniami patentowymi, 

8 patentami krajowymi, które są już 
dostępne dla przemysłu, kilkoma 
doktoratami oraz 10 zastrzeżonymi 
znakami towarowymi, zaś jubile-
uszowe uroczystości odbyły się w Te-
atrze Nowym w Zabrzu.

Podczas konferencji, która odbyła 
się na początku kwietnia kierownik 
projektu i dyrektor IChPW Aleksan-
der Sobolewski podsumował wraz 
z prof. Aleksandrem Karczem – prze-
wodniczącym Rady Konsultacyjnej 
Projektu oraz prezesem Andrzejem 
Warzechą, który był przewodniczą-
cym Zespołu Odbiorowego Projektu 
kilka lat wytężonej pracy Instytutu. 
Wszyscy zgodnie podkreślali, że pra-
ce zakończyły się sukcesem.

– Nasza sześcioletnia praca stano-
wiła odpowiedź na sygnalizowane 

przez producentów koksu potrze-
by unowocześniania technologii 
i metod zarządzania. Projekt „Inte-
ligentna koksownia” był jednym 
z największych projektów POIG re-
alizowanych na Śląsku. Udało nam 
się efektywnie połączyć nowatorskie 
badania naukowe z wymaganiami 
biznesu. Postawiliśmy szczególnie 
na ochronę środowiska, poprawę 
warunków pracy oraz życia miesz-
kańców sąsiadujących z zakładami 
koksowniczymi – mówił dyrektor 
IChPW Aleksander Sobolewski.

– Warto zwrócić uwagę, że rezul-
taty naszych prac mają charakter 
uniwersalny i mogą być wykorzy-
stane nie tylko w polskim, ale i świa-
towym koksownictwie – podkreślił 

prof. Karcz. – W efekcie koksownic-
two otrzymało aż 11 produktów speł-
niających wymagania najlepszej 
dostępnej techniki BAT. Zarobi na 
tym Instytut, zarobią przedsiębior-
stwa z branży koksowniczej.

– Z punktu widzenia prezesa spół-
ki koksowniczej jestem bardzo za-
interesowany rozwiązaniami tech-
nicznymi wpływającymi na jakość 
produkcji i monitoring procesów 
zachodzących w bateriach koksow-
niczych – zwracał uwagę prezes 
WZK Victoria S.A. Andrzej Warze-
cha. – W skali naszej grupy kokso-
wej należącej do JSW S.A. może to 
przynieść bardzo wymierne korzyści 
finansowe. Nasze koksownictwo bę-
dzie jeszcze nowocześniejsze i jeszcze 
bardziej konkurencyjne w perspek-
tywie norm stawianych przez Unię 
Europejską. Teraz musimy dogadać 
się tylko z właścicielami opracowa-
nych patentów, czyli Instytutem.
Jubileuszowa Gala

Jak już wcześniej wspomniano 
gala jubileuszu z okazji 60-lecia 

W światowej czołówce

Podumowanie projektu „Inteligentna koksow-
nia” odbyło się na początku kwietnia w siedzi-
bie IChPW.

Życzenia Dyrektorowi IChPW Aleksandrowi Sobolewskiemu składają Edward Szlęk, Andrzej 
Warzecha i Stanisław Stępak.
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Instytutu odbyła się w Teatrze No-
wym. W imieniu koksowników 
z Grupy JSW życzenia jubilatom 
składali prezesi: Edward Szlęk, Bo-
gusław Smółka i Andrzej Warze-
cha.

W pierwszej części oficjalnych 
uroczystości odbyła się debata na-
ukowo-gospodarcza w trakcie któ-
rej swoje prezentacje przedstawili, 
reprezentujący IChPW, prof. Jaro-
sław Zuwała, Tomasz Chmielniak, 
Sławomir Stelmach oraz Ludwik 
Kosyrczyk.

Potem odbył się panel ekspertów 
prowadzony przez redaktora Ada-
ma Sojkę, autora serii telewizyjnych 
programów o tematyce gospodar-
czej „Trudny rynek”. W bardo cieka-
wej i dynamicznej dyskusji udział 
wzięli: profesor Tomasz Szmuc – 
prorektor ds. współpracy Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
profesor Marek Ściążko, sekretarz 
naukowy Instytutu Chemicznej 

Przeróbki Węgla, Stanisław Tokar-
ski – wiceprezes zarządu ds. strate-
gii i rozwoju TAURON Polska Ener-
gia, Zygmunt Łukaszczyk – prezes 
zarządu Katowickiego Holdingu 
Węglowego, Andrzej Warzecha – 
prezes Wałbrzyskich Zakładów Kok-
sowniczych Victoria S.A. oraz Piotr 
Łuba – partner zarządzający PwC 
Polska.

W jubileuszu udział wzięła również 
komisarz Unii Europejskiej ds. rynku 
wewnętrznego, przemysłu, przed-
siębiorczości i małych i średnich 
przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkow-
ska a także inni zacni goście: wi-
ceminister gospodarki Jerzy Witold 
Pietrewicz, wojewoda śląski Piotr Li-
twa, członek zarządu woj. śląskiego 
Gabriela Lenartowicz, senator Rze-
czypospolitej Polskiej Adam Ździe-
bło, poseł sejmiku województwa 
śląskiego Marek Gzik, prezydent 
miasta Zabrze Małgorzata Mańka-
Szulik, rektor Politechniki Śląskiej 

prof. Andrzej Karbownik oraz pre-
zesi, wiceprezesi i dyrektorzy firm 
branży koksowniczej, energetycznej 
i górniczej, przedstawiciele Minister-
stwa Gospodarki, przedstawiciele 
Ministerstwa Środowiska, przedsta-
wiciele Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju, dziekani i dyrektorzy 
współpracujących z IChPW uczelni, 
instytutów badawczych i instytu-
tów Polskiej Akademii Nauk, przed-
stawiciele Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz dziennikarze.

Ostatnią część gali stanowiła lau-
dacja prof. Marka Ściążko po której 
dyrektor Aleksander Sobolewski 
wraz z prof. Krzysztofem Warmuziń-
skim wręczyli Elżbiecie Bieńkow-
skiej nagrodę „Diament IChPW im. 
prof. Henryka Zielińskiego”. Najbar-
dziej zasłużeni pracownicy IChPW, 
zostali uhonorowani wysokimi od-
znaczeniami resortowymi i medala-
mi państwowymi. (jmp)

Komisarz UE Elżbieta Bieńkowska odbiera „Diament IChPW im. prof. 
Henryka Zielińskiego”.

Panel dyskusyjny prowadzi redaktor Adam Sojka.

Sala Teartu Nowego w Zabrzu była wypełniona znamienitymi gośćmi 
po brzegi. 

Członek Zarządu ds. Produkcji i Techniki Bogusław Smółka w imieniu 
JSW KOKS S.A. składa serdeczne życzenia dyrektorowi Sobolewskiemu.
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 JSW: nowy prezes 
rozpoczyna urzędowanie

Według Edwarda Szlęka, prezesa 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, musi 
ona odbudować wydobycie węgla 
koksowego 35 typu hard do poziomu 
nawet 10 mln ton.

– Rosną wymagania wobec węgla 
koksowego – przypomina Edward 
Szlęk. – Jastrzębska Spółka Węglowa 
zmniejszyła w ostatnich latach ilość 
węgla typu 35. Natomiast pojawił się 
zbyt duży udział węgla energetycz-
nego w całej produkcji, bo wynosi 
on aż 30 procent. Trzeba odbudować 
wydobycie węgla typu 35 do nawet 
10 mln ton. Trzeba zapewnić jakość 
węgla pożądaną w Europie i naszych 
koksowniach. Wszystkie CAPEX-y na-
leży dostosować do poziomu, na który 
nas stać. I realizować tylko te projek-
ty, które będą opłacalne – zaznacza 
Edward Szlęk.

Edward Szlęk zastąpił w fotelu pre-
zesa JSW Jarosława Zagórowskiego. 
– Dla mnie wybór Edwarda Szlęka na 
prezesa JSW to gwarancja kontynuacji 
dotychczasowej polityki realizowanej 
w spółce – powiedział portalowi wnp.pl 
Jarosław Zagórowski, były prezes JSW. 
– Edward Szlęk jest bowiem menedże-
rem, który w Grupie JSW pracuje od 
ponad 9 lat. Jest to chyba jeden z naj-
lepszych menedżerów, jakich znam. 
Często zasięgałem opinii Edwarda Szlę-
ka z racji jego olbrzymiego doświadcze-
nia. Wiele kwestii z nim konsultowałem 
i wiele się od niego nauczyłem – pod-
kreślił Jarosław Zagórowski.

Jastrzębska Spółka Węglowa znajdu-
je się w trudnej sytuacji, uderzył w nią 
m.in. spadek cen węgla koksowego. 
Utrzymywanie się przez cały minio-
ny rok niskich cen węgla koksowego 
przełożyło się bezpośrednio na wynik 
netto. Spółka odnotowała stratę wy-
noszącą 665,9 mln zł. Przez cały 2014 
rok Grupa Kapitałowa JSW zmagała 
się z najniższymi od lat cenami swo-
jego głównego produktu, którym jest 

węgiel koksowy. W całym 2014 roku 
średnia cena sprzedaży węgla była 
o jedną ósmą niższa niż rok wcześniej.

 Grupa JSW będzie 
samowystarczalna 
energetycznie

W przyszłości grupa kapitałowa Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej (JSW) bę-
dzie samowystarczalna energetycznie. 
Pojawią się nawet nadwyżki energii, 
które będzie można sprzedawać do od-
biorców zewnętrznych – mówi Edward 
Szlęk, prezes spółki JSW KOKS. – Polskie 
koksownictwo produkując rocznie ok. 
10 mln ton koksu wytwarza prawie 4 
mld metrów sześć. gazu koksownicze-
go. Mniej więcej połowa tego gazu 
zużywana jest na własne potrzeby kok-
sowni, a prawie 2 mld m sześć. można 
wykorzystać energetycznie. W Polsce 
mogą powstać jednostki opalane ga-
zem koksowniczym o mocy ok. 300 
MWe – stwierdza Edward Szlęk, prezes 
spółki JSW Koks.

Energię z gazu koksowniczego już 
produkują koksownie Zdzieszowice, 
Przyjaźń oraz Częstochowa Nowa. Ko-
lejne inwestycje w energetyczne wy-
korzystanie gazu koksowniczego przy-
gotowywane są w grupie JSW.

– W grupie JSW planujemy bu-
dowę bloku o mocy 30 MWe w kok-
sowni Radlin i bloku o mocy 15 MWe 
w koksowni Victoria. Po zakończeniu 
tego programu inwestycyjnego grupa 
koksowa JSW będzie miała jednostki 
energetyczne opalane gazem kok-
sowniczym o mocy prawie 160 MWe 
– dodaje Edward Szlęk.

W grupie JSW do produkcji energii 
wykorzystuje się także metan ujmowa-
ny w kopalniach. Kolejne tego typu 
inwestycje są również planowane.

– Za kilka lat JSW ma szansę na 
pełną samowystarczalność energe-
tyczną. Grupa powinna posiadać 
nadwyżki energii, które będzie mogła 
sprzedawać do odbiorców zewnętrz-
nych – zapowiada Edward Szlęk.

Przypomnijmy, że 7 kwietnia br. 
JSW Koks i Agencja Rozwoju Przemy-
słu podpisały list intencyjny w sprawie 
budowy elektrociepłowni w koksowni 
Radlin. Jednostka o mocy 104 MWt 
będzie opalana gazem koksowni-
czym a jej koszt wyniesie ok. 185 mln 
zł. Komercyjna eksploatacja elektro-
ciepłowni ma rozpocząć się w drugiej 
połowie 2017 r.

 Blok w Koksowni Przyjaźń 
ruszy oficjalnie w maju br.

Oficjalne oddanie do eksploatacji 
bloku energetycznego 71 MWe w Kok-
sowni Przyjaźń nastąpi prawdopodob-
nie pod koniec maja br. – zapowiada 
Edward Szlęk, prezes JSW KOKS. Jak 
już wcześniej informowała spółka JSW 
KOKS, 16 grudnia 2014 r. generalny 
realizator bloku 71 MWe w Koksow-
ni Przyjaźń, czyli spółka Energoinstal, 
w ścisłej współpracy z Tauron Dystry-
bucja dokonał udanej synchronizacji 
bloku z siecią energetyczną.

– Obecnie blok już pracuje, choć 
trwają dalsze prace regulacyjno-po-
miarowe. Jego oficjalne oddanie do 
eksploatacji nastąpi prawdopodobnie 
pod koniec maja br., tak, aby do tego 
czasu wszystkie formalności zostały za-
łatwione – mówi Edward Szlęk.

Blok w Koksowni Przyjaźń pierwot-
nie miał być gotowy w czerwcu 2014, 
potem termin przesuwano na przełom 
października i listopada oraz na gru-
dzień. Jak informowała JSW KOKS, 
opóźnienie wynika z przyczyn tech-
nicznych leżących po stronie jednego 
z podwykonawców generalnego re-
alizatora inwestycji.

Koszt budowy tego bloku to 225 
mln zł. Generalnym realizatorem in-
westycji jest Energoinstal. Budowa jest 
finansowana ze środków własnych 
Koksowni Przyjaźń oraz środków po-
mocowych uzyskanych z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
a także z kredytów bankowych.

O nAS i O bRAnży
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Dąbrowa Górnicza

 Porady specjalistów
Kolejny miesiąc Fundacja God-

ne Życie, prowadząca Miejskie 
Centrum Informacji, udzieli miesz-
kańcom miasta wsparcia w po-
staci możliwości skorzystania 
z bezpłatnego poradnictwa spe-
cjalistycznego. Na pytania, pro-
blemy i wątpliwości mieszkańców 
miasta czekać będą specjaliści, 
którzy oferują garść cennych po-
rad i pomocną dłoń.

8 maja przy stoisku MCI spotkać 
się mogą Państwo z Powiatowym 
Rzecznikiem Konsumentów, 
który udzieli wszystkim zaintereso-
wanym porad prawnych z zakre-
su prawa konsumenckiego.

Maj to też kolejny miesiąc, 
w którym dyżurował będzie rad-
ca prawny. Po poradę zgłosić 
się można w poniedziałek 11 
maja. Wiąże się to koniecznością 
wcześniejszego zapisania. Do po-
radni prawnej Fundacja Godne 
Życie prowadzi zapisy w każdy 
czwartek od godz. 9.00 w swojej 
siedzibie przy ul. Królowej Jadwigi 
8 (tzw. „Zielony Domek”).

O możliwościach wpływu miesz-
kańców na miasto poinformuje 
doradca obywatelski. Na ak-
tywnych społecznie i obywatelsko 
mieszkańców 10 i 28 maja bę-
dzie czekał Łukasz Kolber, wice-
prezes dąbrowskiej Fundacji God-
ne Życie.

W marcu Stowarzyszenie Zie-
mia i My – Centrum Edukacji 
Ekologicznej rozpoczęło realiza-
cję programu edukacyjnego na 
temat niskiej emisji pt. „Smog nasz 
miejski smok”. Program realizowa-
ny jest na terenie Dąbrowy Gór-
niczej i jest dofinansowany przez 
Urząd Miejski w Dąbrowie Górni-
czej. W ramach programu urucho-
miony został również dyżur eko-
logiczny w Miejskim Centrum 
Informacji. Ekolog Halinę Ewę 

Gayczak będzie można spotkać 
przy stoisku MCI w dniach 12, 19 
i 26 maja 2015 roku.

Podczas spotkania z dietety-
kami w dniach: 7, 14, 21 i 28 
maja będzie można dowiedzieć 
się, jak zrzucić zbędne kilogramy 
oraz dokonać bezpłatnej anali-
zy składu ciała, pomiaru masy 
tkanki tłuszczowej, kości i wieku 
metabolicznego. Bezpłatne pora-
dy dietetyczne oferują „Twój Die-
tetyk” oraz Centrum Kosmetologii 
i Dietetyki „Loren”. Skorzystanie 
z powyższych porad obywa się 
bez zapisów.

Zabrze

 Dzień Otwarty 
w zabrzańskim 
oddziale ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Zabrzu zaprasza jak co 
roku do udziału w Dniu Otwartym 
w ZUS dla Osób Niepełnospraw-
nych. W tym roku odbędzie się on 
w środę, 20 maja.

– W naszych placówkach, w Za-
brzu przy ul. Szczęść Boże 18 oraz 
w Tarnowskich Górach przy ul. 
Górniczej 4–8, w godzinach od 9.00 
do 14.00, do dyspozycji wszystkich 
chętnych będą nie tylko eksperci 
ZUS, ale także zaproszeni przedsta-
wiciele instytucji współpracujących 
z osobami niepełnosprawnymi – 
podkreśla Maciej Wroński, rzecznik 
zabrzańskiego oddziału ZUS.

Celem przedsięwzięcia jest po-
pularyzowanie wiedzy o prawach 
osób niepełnosprawnych w zakre-
sie ubezpieczeń społecznych, re-
habilitacji zawodowej i społecznej, 
a także aktywizacji zawodowej.

– Zachętę do odwiedzenia nas 
w tym szczególnym dniu kieruję 
nie tylko do samych zainteresowa-
nych, czyli osób niepełnospraw-
nych, lecz także do ich opiekunów 
i wszystkich tych, którym dobro 

osób niepełnosprawnych leży na 
sercu – dodaje Maciej Wroński.

Wałbrzych

 Nowe środki finansowe 
dla firm w ramach 
Inicjatywy Wspólnotowej 
JEREMIE

Aż 6 milionów złotych ma do 
rozdysponowania Fundusz Regio-
nu Wałbrzyskiego, który wygrał 
konkurs na realizację kolejnej, VII 
już edycji inicjatywy JEREMIE. Na 
Dolnym Śląsku wybrano pięciu 
pośredników, którzy przez najbliż-
sze pół roku będą udzielać dol-
nośląskim przedsiębiorcom prefe-
rencyjnych pożyczek w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego.

JEREMIE to z angielskiego Joint 
European Resources for Micro-to-
Medium Enterprises, czyli wspól-
ne zasoby dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Inicjatywa cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem 
wśród regionalnych przedsiębior-
ców. Oficjalne zawarcie umowy 
na unijne środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego odbyło się 
25 marca 2015 r. we Wrocławiu.

FRW jest jednym z pośredników 
finansowych oferujących pożyczki 
JEREMIE. Pożyczkę może otrzymać 
praktycznie każdy przedsiębior-
ca na finansowanie działalności, 
w tym wyposażenie, inwestycje, 
tworzenie miejsc pracy, wdraża-
nie innowacji.

Warunki na jakich FRW udziela 
pożyczek do wartości 100 tys. zł są 
bardzo atrakcyjne. To m.in. stałe 
oprocentowanie roczne w wyso-
kości 2% i brak prowizji za rozpa-
trzenie wniosku. Usługi świadczo-
ne są także wyjazdowo, a każdy 
przedsiębiorca jest traktowany in-
dywidualnie.

infORMAtOR
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Wizyta w Koksowni Przyjaźń
Jak wygląda realizacja tzw. pozwoleń zintegrowanych 
w praktyce dużego zakładu pracy? W jaki sposób sztan-
darowe polskie przedsiębiorstwa produkcyjne sektora 
„ciężkiego” radzą sobie ze skutecznym wprowadzaniem 
najlepszych dostępnych technik (BAT)? Jakie zagrożenia 
środowiskowe generują polskie koksownie i jak sobie ra-
dzą z ochroną ekosystemu?

Na te i wiele innych pytań 
odpowiedź znaleźli 28 kwiet-
nia br. w Koksowni Przyjaźń 
uczestnicy ogólnopolskiego 

panelu, który zgromadził pod auspi-
cjami Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska kilkudziesięciu specjali-
stów Grupy Roboczej ds. Pozwoleń 
Zintegrowanych.

poprawy ochrony środowiska natu-
ralnego.

Zanim jednak doszło do zwiedza-
nia koksowni odbyło się spotkanie 
z kierownictwem JSW KOKS S.A. 
i dyrekcją Przyjaźni. W tematykę 
produkcyjną i strukturę spółki wpro-
wadził uczestników Członek Zarządu 
ds. Produkcji i Techniki JSW KOKS 

S.A. Bogusław Smółka. Wiceprezes 
bardzo dokładnie omawiał model 
funkcjonowania grupy koksowej, 
zrealizowane inwestycje oraz plany 
na przyszłość. Prezes Smółka pod-
kreślał, że ekologia jest stawiana na 
równi z dbałością o zdrowie i bezpie-
czeństwo pracowników koksowni. 
Jedno i drugie jest ze sobą ściśle po-
wiązane.

Po prezentacji filmu, który przed-
stawiał największe inwestycje zre-
alizowane w Przyjaźni na aspektach 
środowiskowych i konkretnych roz-
wiązaniach technicznych skupił się 
Marcin Walas – Szef Biura Ochrony 
Środowiska spółki.

O zwrócenie szczególnej uwagi 
na tzw. „brudne” aspekty produk-
cji koksu prosił uczestników panelu 
Aleksander Sobolewski dyrektor In-
stytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, 
który podkreślał, że za chwilę uczest-
nicy panelu będą mogli zobaczyć 
jeden z najnowocześniejszych w Unii 
Europejskiej zakładów produkują-
cych koks i węglopochodne, który 
znacząco odbiega od wizerunku sza-
rej, brudnej, zaniedbanej koksowni.

Potem po koksowni gości oprowa-
dzał i odpowiadał na pytania wraz 
z kierownikami Wydziału Węglo-
pochodnych i Wydziału Produkcji 

O inwestycjach w JSW KOKS S.A. i nowoczesnych technologiach wyjaśnień 
udzielał Członek Zarządu ds. Produkcji i Techniki Bogusław Smółka.

Pracownicy GDOŚ oraz urzęd-
nicy urzędów marszałkowskich 
i instytucji zajmujących się pozwo-
leniami zintegrowanymi bardzo 
dokładnie zapoznali się z funkcjo-
nowaniem Koksowni Przyjaźń, jej 
profilem produkcyjnym, poszczegól-
nymi wydziałami i co najważniejsze 
– proekologicznymi rozwiązaniami 
technologicznymi, które spełniają 
najbardziej surowe normy unijne 
w kategorii ochrony środowiska. 
Oczywiście najważniejszym tema-
tem spotkania była praktyczna re-
alizacja działań zmierzających do 
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Koksu dyrektor Koksowni Przyjaźń 
Mirosław Tukaj. Przedstawiciele 
GDOŚ i urzędów marszałkowskich 
zobaczyli jak wygląda w praktyce 
wprowadzanie w życie skompliko-
wanych przepisów warunkujących 
działalność dużego przedsiębior-
stwa produkcyjnego, które z racji 
swej specyfiki stanowi bardzo duże 
zagrożenie dla środowiska natural-
nego. I trzeba przyznać, że na wizy-

tujących Przyjaźń zrobiła naprawdę 
bardzo mocne wrażenie. Jeszcze 
większe wrażenie wywołała kwota 
nakładów przeznaczonych na inno-
wacje i modernizację, która już kilka 
lat temu przekroczyła ponad miliard 
złotych.

Członkowie ogólnopolskiej Grupy 
ds. Pozwoleń Zintegrowanych nie 
ukrywali swojego zaskoczenia ska-
lą wprowadzonych zmian w kok-

sowni należącej do JSW KOKS S.A.. 
Podkreślali podczas zwiedzania 
koksowni, że Przyjaźń na tle innych 
zakładów z tzw. „ciężkiej branży” 
jest doskonałym przykładem na to, 
że przy odpowiednim zarządzaniu 
można osiągnąć sukces rynkowy 
i ekologiczny. Słowa te są tym bar-
dziej ważne, ponieważ Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska jest 
instytucją koordynującą działania 
krajowej sieci organów środowisko-
wych i instytucji zarządzających 
funduszami unijnymi. (mp)

WydARzEniA

VARMO Home PREMIUM już w sprzedaży
Informujemy, że zapowia-
dany i długo oczekiwany, 
najnowszy produkt serii 
VARMO Home jest już do-
stępny w ofercie sprzedaży 
wysyłkowej.

VARMO Home PREMIUM to 
przede wszystkim jeszcze 
większa efektywność grzania, 

mniejsza ilość popiołu, odświeżone 
opakowanie. VARMO Home PRE-
MIUM to kolejny produkt z rodziny 
jastrzębskich paliw ekologicznych 
przyczyniający się do redukcji emi-
sji szkodliwych zanieczyszczeń.

Mamy nadzieję, że VARMO Home 
PREMIUM nad którym prace trwały 
od kilku miesięcy, pozwoli nam tra-
fić z ofertą do jeszcze większej grupy 

odbiorców, którzy posiadają kotły 
z automatycznym podawaniem pa-
liwa lub zamierzają zmodernizować 
instalację centralnego ogrzewania. 
Zapraszamy również do punktów 

sprzedaży detalicznej działających 
na terenie zakładów GK JSW.

Pozostałe informacje znajdują się-
na stronie internetowej www.var-
mo.com.pl




