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sPis tReśCi

Święta Bożego Narodzenia to chwile wyjątkowe,  
spędzane z najbliższymi.  

Pragniemy, aby te Święta były dla wszystkich  
radosne i spokojne. Niech przyniosą wytchnienie  

od trosk i codziennych kłopotów. 

W zbliżającym się Nowym Roku  
wszystkim Pracownikom oraz ich Rodzinom  
życzenia powodzenia, zdrowia i sukcesów  

w pracy zawodowej składają 

Zarządy: 

JSW KOKS S.A. i WZK VICTORIA S.A.
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infoRMACje

Tomasz Gawlik Prezesem JSW S.A.
17 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza JSW jednogłośnie do-
konała wyboru Tomasza Gawlika na stanowisko Prezesa 
Zarządu JSW S.A. VIII kadencji.

Nowy prezes giełdowej spół-
ki objął swoje stanowisko 
w dniu wyboru. Jest zwią-
zany z JSW od 26 lat, a od 

4 września bieżącego roku jest rów-
nież członkiem jej zarządu.

Tomasz Gawlik jest absolwentem 
Akademii Ekonomicznej w Katowi-
cach. Na tej samej uczelni ukończył 
również Podyplomowe Studia Po-
datkowe w zakresie finansów i ra-
chunkowości podatkowej.

Z Grupą JSW związany jest od 
1989 roku. Najpierw pracował 
w kopalni Jas-Mos a od 2005 roku 
w Biurze Zarządu Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej w Zespole Zamówień 
Publicznych i Umów. Od 2008 roku 
pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora 
Biura Nadzoru Właścicielskiego, 
a następnie od 2010 roku Dyrek-
tora Biura Rozwoju Strategicznego. 

Od 2013 roku sprawował obowiązki 
Prezesa Zarządu Spółki Energetycz-
nej „Jastrzębie” S.A. Od 4 września 
br. pełnił w Spółce funkcję Zastępcy 
Prezesa Zarządu ds. Strategii.

Tomasz Gawlik posiada doświad-
czenie w tworzeniu i nadzorze nad 
realizacją długoterminowych pla-
nów strategicznych, przeprowadza-
niu procesów restrukturyzacyjnych 
oraz wdrażaniu projektów ukierun-
kowanych na optymalizację proce-
sów w przedsiębiorstwach.

W swoim pierwszym oficjalnym 
wystąpieniu skierowanym do pra-
cowników JSW S.A. stwierdził m.in. 
że przyszły rok będzie dla wszyst-
kich sporym wyzwaniem. 

– Mimo naprawdę trudnej sytu-
acji, z optymizmem patrzę w przy-
szłość, bo wierzę, że dzięki ciężkiej 
pracy wspólnie uda się nam prze-

trwać ten kryzys. Także deklara-
cje wsparcia ze strony właściciela 
dają nam ogromną szansę, że so-
bie poradzimy. Wykorzystajmy ją. 
Nasza firma daje przecież pracę 
ponad 24 tysiącom ludzi – napi-
sał w liście do pracowników nowy 
Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A. 

Umowa z ARP S.A. podpisana
JSW KOKS S.A. i Agencja Rozwoju 

Przemysłu S.A. podpisały 22 grud-
nia 2015 roku „Umowę określają-
cą podstawowe warunki realizacji 
planowanego wspólnego przedsię-
wzięcia budowy i eksploatacji Elek-
trociepłowni Radlin, w tym warun-
ki zawarcia umowy inwestycyjnej” 
(Term Sheet).

Jest to kolejny etap współpracy 
pomiędzy ARP S.A. oraz JSW KOKS 
S.A. odnośnie budowy i eksploata-
cji Elektrociepłowni Radlin.7 kwiet-
nia 2015 r. spółki podpisały list in-
tencyjny w tej sprawie.

Kolejnym etapem będzie urucho-
mienie przez JSW KOKS S.A. proce-

dury przetargowej na wybór wyko-
nawcy Projektu.

Realizacja Projektu przewiduje 
budowę bloku elektrociepłow-
niczego opalanego gazem kok-
sowniczym opartego na dwóch 
kotłach parowych i jednym tur-
bozespole z turbiną kondensacyj-
no-upustową. Blok będzie dyspo-
nował mocą elektryczną ok. 28 
MWe oraz mocą ciepłowniczą wy-
miennika ok. 37 MWt. Zadaniem 
elektrociepłowni będzie zabezpie-
czenie potrzeb Koksowni Radlin 
w zakresie dostaw pary techno-
logicznej i energii elektrycznej, 
a także zwiększenie efektywności 

wykorzystania nadmiarowego 
gazu koksowniczego wytwarzane-
go w Koksowni Radlin. (inf. wł.)
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Tempo było naprawdę ekspresowe. Od 1 września do 23 paź-
dziernika br. w Koksowni Przyjaźń trwał remont wieży mo-
krego gaszenia. – Wykonawca spisał się na medal, skom-
plikowane prace ukończono zdecydowanie wcześniej niż 
zakładały pierwotne terminy – informuje Mirosław Tukaj, Dy-
rektor Koksowni Przyjaźń. – Wieża miała być remontowana 
do lutego 2016 roku. A od kilku tygodni ponownie pracuje.

Najbardziej newralgicznym 
punktem konstrukcji wieży 
mokrego gaszenia są jej 
elementy drewniane. Moż-

na zadać pytanie, po co stosować 
drewno w tak ekstremalnych wa-
runkach jakim jest proces produk-
cji koksu, ale odpowiedź jest pro-
sta – jak na razie nie ma lepszego 
materiału, który sprawdza się w co-
dziennej praktyce mokrego gasze-
nia koksu. Drewno jest po prostu 
najbardziej odporne w technologii 
mokrego gaszenia koksu.

Niestety po niespełna 10 latach 
eksploatacji okazało się, że elemen-
ty drewniane wieży ulegają coraz 
większemu zniszczeniu.

– Usuwanie danej wady zgodnie 
z projektem obiektu, maszyny albo 
urządzenia, a nie zagłębianie się co 
do przyczyn uszkodzenia, może spo-
wodować powtórzenie wady w nie-
dalekim czasie od jej usunięcia – wy-
jaśnia Wiesław Sowiński, Kierownik 
Działu Obsługi Gwarancyjnej w Kok-
sowni Przyjaźń. – Do każdej zgłoszo-
nej wady podchodzimy, analizując 
wnikliwie co było jej przyczyną. Tak 
było i tym razem. Dokonano wielo-
krotnych oględzin stanu faktyczne-
go. Po kolejnej wizycie zaczęliśmy 
studiować projekt dotyczący części 
drewnianej wieży. Oględziny prze-
konały nas, że wygląd drewna, 
z którego wykonana była wieża, 
nie napawał optymizmem, ponie-
waż okazało się, że po ośmiu latach 
eksploatacji wieży należy wymienić 
wszystkie deski opierzenia. Deski po-

winny tworzyć szczelnie zamknięty 
kanał wylotowy pary powstającej 
z gaszenia koksu wodą (komin), nie-
stety nastąpiło rozszczelnienie wsku-
tek degradacji desek. Kolejnym 
trudnym problemem było oszaco-
wanie ilości uszkodzonych belek, 
do których były przybite deski. Za-
częliśmy się zastanawiać, jak mogło 
do tego dojść, że wieża, która miała 
w założeniach służyć trzydzieści lat, 
wytrzymała 1/3 zakładanego czasu 
użytkowania. To nam nie dawało 
spokoju, ponieważ wieża była wy-
konana zgodnie z projektem. Gdzie 
w takim razie leżała przyczyna tak 
złego stanu drewna? – zastanawia 
się głośno Wiesław Sowiński.

Służby Koksowni Przyjaźń zaczę-
ły wnikliwie analizować problem. 

Skontaktowano się z innymi kok-
sowniami, ale okazało się, że nikt 
w polskim koksownictwie nie reali-
zował podobnego remontu. W Przy-
jaźni zatem postawiono sobie przed 
remontem kilka kluczowych pytań: 
jakiego drewna użyć do remontu, 
w jaki sposób wykonać zabezpie-
czenie po obróbce drewna w tarta-

ku, kiedy dokonać naprawy wieży, 
jaka pora roku jest do tego najbar-
dziej odpowiednia? Odpowiedzi na 
te pytania były kluczowe, bowiem 
chciano ograniczyć do minimum 
ryzyko kolejnej, szybkiej degrada-
cji elementów drewnianych, które 
muszą pracować w wieży mokrego 
gaszenia. Aby uzyskać odpowiedzi 
na te pytania, kierownik Sowiński 
wspólnie ze swoimi współpracowni-
kami postanowili odwiedzić nadle-
śnictwo i tartak, w którym drewno 
obrabiają „z dziada pradziada”.

– Po konsultacjach okazało się, że 
najlepsze w naszym przypadku jest 
drewno sosnowe, ścinane podczas 
zalegania śniegu i konserwowane 
ciśnieniowo w autoklawie. Zasuge-
rowano nam, by wybrać drewno 

Remont przed terminem

jsw KoKs s.A.

Remont wieży mokrego gaszenia trwał tylko kilka tygodni.
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z drzew ścinanych w zimie, a kon-
kretnie część zwaną „odziomkiem”, 
gdyż ta część drzewa jest najbar-
dziej twarda. Co więcej, leśnicy 
i pracownicy tartaku doradzili, aby 
na elementy konstrukcyjne naszej 
wieży wybrać drzewa rosnące na 
glebach ubogich, piaszczystych, 
których roczne przyrosty są małe, 
zaś słoje bardzo ciasne – mówi Wie-
sław Sowiński.

Rozpoczął się etap sondowania 
terenu i poszukiwania konkret-
nych drzew. Wreszcie w okolicach 
Tarnowskich Gór znaleziono od-
powiedni materiał. Ścięto ubiegłej 
zimy dla Koksowni ok. 320 ponad 
stuczterdziestoletnich sosen. Drew-
no na wieżę mokrego gaszenia mu-
siało być wysuszone do wilgotności 
nieco powyżej 20 procent. Po susze-
niu zostało umieszczone w autokla-
wach, w których „piło” odpowiedni 
środek konserwujący. Dodatkowo 
w tym roku zaczęły obowiązywać 
w Polsce zaostrzone przepisy doty-
czące środków do impregnacji, któ-
re muszą być obojętne dla środowi-
ska. W ostatniej fazie przygotowań 
drewno wymagało kolejnego susze-
nia, najlepiej na wolnym powietrzu 
przez kilka lat. Niestety uzyskanie 
takiego materiału było niemożliwe. 
A terminy goniły. Zdecydowano się 
po następnych konsultacjach z tar-
takiem na komputerowy proces 
30-dniowego suszenia. Na każdym 
etapie przygotowania materiału 
obecni byli przedstawiciele wyko-
nawcy remontu oraz projektanci.

W połowie maja 2015 roku ele-
menty drewniane były już przy-
gotowane do remontu i w trzech 
dużych partiach zostały przywie-
zione do Koksowni Przyjaźń. Pogo-
da wtedy była idealna. Drewno 
zostało umieszczone pod wieżą mo-
krego gaszenia. Gwarant od razu 
przystąpił do remontu. Niestety, 
wykonawca popełnił kilka rażą-
cych błędów związanych głównie 
z montażem rusztowania wewnątrz 
kanału parowego.

– Wieża mokrego gaszenia była 
wyłączona z procesu technologicz-
nego na 6 tygodni, przez 5 godzin 
dziennie, innymi słowy nie mogli-
śmy na mokro gasić koksu, co dla 
JSW KOKS oznaczało straty – do-
daje Wiesław Sowiński. – Gwarant 
wymienił tylko kilka belek z 80 
planowanych do wymiany. W tej 
sytuacji podjęto decyzję o zerwa-
niu porozumienia z Gwarantem. 
Rozpoczęliśmy procedurę wyko-
nawstwa zastępczego na koszt i ry-
zyko Gwaranta. Rozmawialiśmy 
z kilkoma firmami, które odmówiły 
wykonania remontu, argumentu-
jąc, że prace są bardzo skompli-
kowane. Skontaktowaliśmy się ze 
spółką NIWA, która w ubiegłym 
roku poradziła sobie z bardzo trud-
nym remontem komina baterii 
koksowniczej w Koksowni Radlin. 
Ostatecznie, po wielu rozmowach 
i wizytach w Przyjaźni, NIVA zło-
żyła ofertę i zdecydowaliśmy, że to 
właśnie ta firma wykona dla nas tę 
skomplikowaną naprawę. I to był, 
jak czas pokazał, znakomity wybór. 
Firma – z naszą pomocą – poradzi-
ła sobie z remontem znakomicie – 
wyjaśnia kierownik Sowiński.

Nowy wykonawca przeprowa-
dził remont błyskawicznie. Od 
1 września do 23 października br. 
28 pracowników przy pomocy 
specjalistycznego sprzętu dokona-
ło wymiany wszystkich uszkodzo-
nych drewnianych elementów 
wieży mokrego gaszenia. Zastoso-
wano inne drewno oraz inny ro-
dzaj gwoździ niż przewidywał pier-
wotnie projektant wieży. Wszelkie 
zmiany zostały oczywiście z nim 
uzgodnione.

– Warto podkreślić zaangażo-
wanie wykonawcy oraz naszych 
pracowników – podsumowuje na 
koniec Dyrektor Koksowni Przy-
jaźń Mirosław Tukaj. – Chciałbym 
w imieniu Dyrekcji podziękować 
panu Sowińskiemu, który chyba 
teraz może napisać doktorat na te-
mat zastosowania gatunków drew-

jsw KoKs s.A.

na w procesach technologicznych, 
Łukaszowi Nowakowi – mistrzowi-
technologowi piecowni, Tomaszowi 
Komoszyńskiemu – głównemu spe-
cjaliście do spraw inwestycji oraz 
specjalistom ds. obsługi gwarancji: 
Kazimierzowi Zającowi i Adriano-
wi Wojarskiemu. Mam nadzieję, że 
nowa wieża będzie służyć tak dłu-
go, jak wymagać tego będzie ba-
teria nr 5.

Jerzy Pikuła

Wybrane sosny miały ponad 140 lat.

Dyrekcja Koksowni Przyjaźń nie ukrywała swe-
go zadowolenia z przebiegu akcji remontowej. 
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wzK viCtoRiA s.A.

Przegląd instalacji KRAiC w WZK „Victoria” S.A.
W dniu 15.10.215 r. w Wałbrzyskich Zakładach Koksow-
niczych „Victoria” S.A. zakończono trwający ponad mie-
siąc kompleksowy przegląd instalacji katalitycznego 
rozkładu amoniaku i siarkowodoru w instalacji (KRAiC). 
Konieczność okresowego przeglądu wynika z wymagań 
prawnych tj.: Rozporządzenia w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu, do których należą: kotły, urządzenia ci-
śnieniowe, zbiorniki i instalacje towarzyszące.

Prace przygotowawcze do ba-
dań przeprowadzanych przez 
Urząd Dozoru Technicznego, 
w tym przygotowanie części 

instalacji technologicznej do postoju, 
trwały kilka miesięcy. Obejmowały 
m.in. zakup katalizatorów, armatu-
ry, uszczelek i innych niezbędnych 
materiałów oraz sprawdzenie i przy-
gotowanie przez służby technologicz-
ne instalacji produkcji stężonej wody 
amoniakalnej (STWA) w celu przeję-
cia mieszanki parowo-gazowej na 
czas postoju instalacji KRAiC.

W pierwszych dniach września 
br. wyłączono z eksploatacji insta-
lację KRAiC, w tym reaktor rozkła-
du amoniaku i reaktory Clausa. Na 
czas całego przeglądu uruchomiono 
instalację STWA, która stanowi rezer-
wę instalacji KRAiC na czas remon-
tów i przeglądów. Inspektor UDT 
odebrał wszystkie urządzenia przed-
miotowej instalacji, zostały również 
przeprowadzone próby ciśnieniowe 
aparatów i armatury zabezpieczają-
cej instalację. W wyniku przeglądu 
wykonano m.in. poniższe prace:

Z uwagi na przewidywany kolej-
ny 4–5 letni okres eksploatacji zosta-
ły wymienione w całości katalizato-
ry w reaktorach Clausa.

Górna warstwa katalizatora 
(ok. 15–20 cm) w reaktorze amonia-
ku uległa naturalnemu zużyciu, co 
w efekcie wymusiło wybranie całe-

go złoża z reaktora i wymianę poło-
wy na nowe, w celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości pracy katali-
zatora.

Wymieniono konstrukcję osło-
ny ściany sitowej kotła wysokiego 
ciśnienia, dzięki czemu lepiej za-
bezpieczone będą elementy kotła, 
najbardziej narażone na wysoką 
temperaturę.

Skontrolowano rurociągi, zbior-
niki, wymienniki ciepła, armaturę, 
by zapobiec potencjalnej awarii 
i uzupełniono izolację termiczną na 
instalacji.

Wymieniono uszczelki na połą-
czeniach kołnierzowych aparatów 
i rurociągów siarki, pary, wody oraz 
gazu w łącznej ilości ok.1300 sztuk.

Podsumowując, można jedno-
znacznie stwierdzić, że po przepro-
wadzeniu szeregu prac inspek-
cyjnych, wykonanych podczas 
przeglądu, instalacja przez ostatnie 
cztery lata była eksploatowana i ob-
sługiwana w sposób prawidłowy. Po 
przeprowadzonym przeglądzie stan 
aparatów został uznany za bardzo 
dobry i po wykonaniu niezbędnego 
czyszczenia mogą one nadal bez-
piecznie pracować. Również stan 
wymurówki w reaktorze amoniaku 
jest bardzo dobry. Instalacja została 
przygotowana do ponownego rozru-
chu w sposób prawidłowy, zgodny 
z obowiązującymi wymaganiami 

i zapewniający dalszą wieloletnią 
poprawną pracę. Proces rozgrzewa-
nia i uruchomienia instalacji prowa-
dzony był z zachowaniem niezbęd-
nych wymagań technicznych oraz 
z najwyższą starannością w zakresie 
bezpieczeństwa procesowego oraz 
zachowania czystości i możliwego 
zminimalizowania uciążliwości dla 
normalnego funkcjonowania od-
działu węglopochodnych. W efekcie 
przekazano do ruchu w pełni spraw-
ną instalację.

Wyłączenie instalacji na czas prze-
glądu zostało przygotowane w spo-
sób fachowy. Do przeglądu zostały 
zmobilizowane wystarczające siły 
i środki zarówno osobowe, technicz-
ne jak i ekonomiczne.

Większość działań wykonywana 
była wspólnie z Biurem Projektów 
„Koksoprojekt” Sp. z o.o., które zapro-
jektowało i było generalnym reali-
zatorem inwestycji instalacji KRAiC. 
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Skromniej niż przed laty
Tegoroczne uroczystości Barbórkowe w Jastrzębskiej Spół-
ce Węglowej były znacznie skromniejsze od poprzednich. 

Oficjalne akademie w kopal-
niach były bardzo oszczędne, albo 
jak w przypadku kopalni Pniówek, 
zrezygnowano z ich organizacji 
w ogóle.

Tradycyjne karczmy też były 
mniej huczne. Oczywiście wszędzie 
odbyły się msze święte, a zasłużeni 
pracownicy zostali uhonorowani 
odznaczeniami państwowymi.

W uroczystościach Barbórkowych 
zorganizowanych 3 grudnia w ko-
palni Borynia–Zofiówka–Jastrzębie 
wziął udział obecny prezes JSW, 
Tomasz Gawlik. W swoim prze-
mówieniu podziękował górnikom 
za ich ciężką pracę. Podkreślił, że 
Jastrzębską Spółkę Węglową two-
rzą ludzie, na których można pole-
gać i życzył wszystkim górniczego 
szczęścia.

Podczas wszystkich akademii od-
czytano list Prezesa RM Beaty Szy-
dło, w którym złożyła życzenia bar-
bórkowe wszystkim górnikom.

(toms)

KAlejdosKoP

Barbórka 2015

Dobra współpraca pomiędzy pra-
cownikami WZK „Victoria” S.A. i BP 
„Koksoprojekt” Sp. z o.o. zaowoco-
wała tym, że harmonogram prac 
i działań w ramach przygotowań, 
a następnie realizacja zadania prze-
biegły sprawnie, zapobiegając przy 

tym nieprzewidzianym zdarzeniom, 
co w rezultacie dało oczekiwany 
efekt końcowy w postaci pozytyw-
nego wyniku przeglądu UDT. Z ra-
mienia BP „Koksoprojekt” Sp. z o.o. 
nadzór sprawowali inżynierowie: 
Bogusław Smaś i Michał Pazera. Ze 

strony WZK „Victoria” S.A. najwięk-
szy udział w opisanych pracach 
mieli panowie: Karol Kantor, Maciej 
Piątek, Mirosław Stani, Mirosław 
Żak oraz Rafał Dąbek.

(RD)
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W obiektywie Akademii Nikona

Prezentujemy plon  
warsztatów fotograficznych  

zorganizowanych w JSW KOKS S.A. 
przez Akademię Nikona.  

Autorem ciekawych zdjęć  
Koksowni Jadwiga jest Paweł Suder.
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świAt węglA

Co zrobi państwo – czyli właściciel?
W Katowicach 14 grudnia br. odbyła się Konferencja „Gór-
nictwo 2015”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele branży, 
kadry zarządzającej, związków zawodowych, parlamen-
tarzyści oraz zaproszeni eksperci. Jakie zatem perspekty-
wy czekają górnictwo węgla kamiennego w Polsce?

Według ekspertów ni-
skie ceny węgla na 
światowych giełdach 
rokują niekorzystnie 

dla rodzimego sektora górniczego. 
Brak klarownej strategii dla całego 
sektora węglowego jest dużym pro-
blemem dla branży, która boryka 
się ze spadkiem wydatków inwe-
stycyjnych w kopalniach. Firmy 
zaplecza górniczego ratują się po-
szerzaniem oferty oraz dążą do dy-
wersyfikacji rynków. O czym jesz-
cze mówili uczestnicy Konferencji 
Górnictwo 2015?

Henryk Paszcza, dyrektor kato-
wickiego oddziału Agencji Rozwoju 
Przemysłu oznajmił, że produkcja 
węgla wyniosła w trakcie dziesię-
ciu miesięcy tego roku 59 mln ton. 
W analogicznym okresie 2014 roku 
wydobyto 60,3 mln ton. W 2015 
roku wydobycie wyniesie ok. 71 
mln ton. W tym okresie górnictwo 
odnotowało ok. 1 mld 600 mln zł 
straty. Zobowiązania górnictwa na 
koniec października br. wyniosły 
około 14,3 mld zł.

Sprzedaż węgla ogółem za 10 
miesięcy br. wyniosła 60,4 mln ton, 
podczas gdy rok wcześniej było to 
57,4 mln ton. Sprzedaż węgla ener-
getycznego od stycznia do końca 
października br. wyniosła 48,1 mln 
ton, w tym do energetyki zawodo-
wej sprzedano 28,7 mln ton. Krajo-
wi odbiorcy zakupili 52,6 mln ton, 
natomiast eksport wyniósł 7,8 mln 
ton. Szacuje się, że w całym roku 

2015 sprzedaż wyniesie ok. 74 mln 
ton węgla.

W październiku górnictwo za-
notowało zysk, producenci wydo-
byli 6,8 mln ton węgla, natomiast 
sprzedaż w październiku wyniosła 
7 mln ton. Na koniec października 
w górnictwie pracowało ok. 94 tys. 
osób.

– Dopóki jest import węgla do 
Polski, nie ma nadprodukcji. Jest 
rynek. Węgiel importowany może 
i powinien zastąpić producent kra-
jowy, oczywiście przy założeniu, że 
wydobywa go taniej – mówił Je-
rzy Markowski, były wiceminister 
gospodarki. Zaznaczył także, że 
konferencja klimatyczna w Paryżu 
dała oddech naszemu górnictwu. 
– Ważna jest legislacja. Nie będę 
się upominał o obniżenie VAT-u na 

węgiel. Natomiast są inne narzę-
dzia w rękach państwa, których 
można użyć. Tyle, że choćbyśmy 
nie wiadomo jakich narzędzi uży-
wali, to dopóki nie opanujemy 
sytuacji w samych kopalniach, 
trudno będzie o lepszą sytuację. 
W kopalni Silesia kapitał inwestora 
poszedł na modernizację kopalni. 
Ale inne kopalnie nie mają kapita-
łu – oznajmił Jerzy Markowski. 

Michal Herman, prezes Przedsię-
biorstwa Górniczego Silesia również 
podkreślał znaczenie wydajności 
produkcji. Podał, iż wydajność na 
pracownika wynosi w PG Silesia 

1 tys. ton, a celem jest to, by wy-
nosiła ona 1200 ton na jednego 
zatrudnionego. – Trudne czasy do-
piero przed nami. Mamy sytuację, 
w której częściowo sprzedano wę-
giel, który jeszcze nie jest wydoby-
ty. Polskie górnictwo jest niedoin-
westowane. Wydobywa się węgiel 
złej jakości, a banki nie chcą fi-
nansować górnictwa – powiedział 
Michal Herman. – Ceny węgla 
w portach ARA są na niskim po-

Konferencja „Górnictwo 2015”

ˇ

ˇ
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ziomie. A prognozy w tym zakresie 
są niekorzystne. Celem tzw. Nowej 
Kompanii Węglowej w 2017 roku 
miało być osiągnięcie 2,19 mld zł 
EBITDA. Obawiam się, że to może 
być, ale minus, a nie plus – mówił 
prezes PG Silesia.

Janusz Olszowski, prezes Gór-
niczej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej zaznaczył, że należy kontynu-
ować działania restrukturyzacyjne 
w spółkach węglowych. 

– Obawiam się, że jeśli deko-
niunktura się pogłębi i będzie się 
przedłużać, to tylko jedna kopal-
nia może być rentowna. Podejście 
osób o liberalnych poglądach jest 
takie, że jeśli z 29 kopalń 27 jest 
nierentownych, to trzeba je zlikwi-
dować. Trzeba jednak zadać so-
bie pytanie o skutki takich decyzji. 
Należy zrobić rachunek, jakie by-
łyby koszty likwidacji określonej 
liczby kopalń. Trzeba zobaczyć, ile 
stracimy miejsc pracy, ile padnie 
firm okołogórniczych oraz niewiel-
kich firm, które z nimi kooperują 
– mówił prezes Olszowski. – Gdy-
by zlikwidować część górnictwa 
w szybkim czasie, to mielibyśmy 
ubytek ok. 5 mld zł w budżecie. 
A zatem nie ma prostej recepty – 
podkreślił.

Poseł Krzysztof Sitarski (z partii 
Kukiz’15) przypomniał, ile miliar-
dów złotych w ostatnich latach 
Skarb Państwa uzyskał z górnic-
twa, a ile w górnictwo włożył. Po-
seł stwierdził, że cały czas słyszy 
o nierentownych kopalniach, które 
według specjalistów trzeba likwi-
dować, a nikt nie mówi o tym, że 
systematycznie przybywa kopalń 
przynoszących zyski. 

Wszyscy uczestnicy konferencji 
zgodzili się, że oprócz działań po-
dejmowanych w spółkach węglo-
wych, najważniejsze jest opraco-
wanie strategii dla całego sektora 
węglowego, a nie tylko dla produ-
centów węgla.

– Krajowa energetyka nadal 
w dużej mierze będzie oparta na 

węglu kamiennym, dlatego mu-
simy utrzymać pewną zdolność 
produkcyjną polskich kopalń. Bar-
dzo ważne jest określenie czytelnej 
polityki energetycznej państwa, 
w tym miksu energetycznego, 
który byłby wskazówką w jakie 
źródła wytwórcze powinny in-
westować spółki energetyczne. 
Określenie miksu energetycznego 
będzie pomocne także dla insty-
tucji finansowych rozważających 
swe zaangażowanie w górnictwo 
i energetykę – komentowała Alina 
Wołoszyn, partner z firmy dorad-
czej KPMG. W swym wystąpieniu 
podkreślała także, że coraz więcej 
instytucji finansowych wycofuje 
się z projektów związanych z wy-
dobywaniem i wykorzystaniem 
węgla. Tak jest np. w przypadku 
Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego (EBI) oraz Europejskiego Ban-
ku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), 
podobne decyzje podejmują także 
instytucje komercyjne. 

Podczas konferencji mówiono 
także o tym, że polskie spółki wę-
glowe znacząco zmniejszą inwe-
stycje, dlatego krajowi producenci 
maszyn i urządzeń górniczych mu-
szą szukać rynków zbytu poza pol-
skim górnictwem.

W trzecim kwartale 2015 r. od-
notowano dalszy silny spadek wy-
datków inwestycyjnych polskich 
kopalń do poziomu 340 mln zł (to 
spadek aż o 38,1 proc. w stosunku 
do tego samego okresu roku 2014). 
W przeliczeniu na tonę wydoby-
cia, wskaźnik natężenia inwestycji 
wyniósł 19,0 zł i w porównaniu do 
trzeciego kwartału 2014 zniżkował 
o 35,8 proc.

– Wymagająca sytuacja produ-
centów węgla oraz ograniczanie 
nakładów inwestycyjnych będą 
w dalszym ciągu wpływać na 
działania producentów maszyn 
górniczych, jednak podpisanie 
obecnie negocjowanych istotnych 
kontraktów eksportowych może 
pozytywnie przełożyć się na wyniki 

roku 2016 – mówił podczas konfe-
rencji Marek Uszko, prezes Kopex-
Ex-Coal.

W sektorze górnictwa od stycznia 
do września 2015 r. Kopex osiągnął 
przychody ze sprzedaży ekspor-
towej w wysokości 214,2 mln zł, 
w tym sprzedaż maszyn i urządzeń 
górniczych do Argentyny, Bośni 
i Hercegowiny, Chin, Rosji, Ru-
munii oraz Serbii przyniosła firmie 
145,2 mln zł.

Na eksport stawia również gru-
pa Famur. – Reagując na skom-
plikowaną sytuację w górnictwie, 
Grupa Famur od kilku lat prowa-
dzi działania akwizycyjne, któ-
rych celem jest poszerzanie oferty 
produktowej. Wdrażamy także 
Program Integracji Operacyjnej, 
dzięki któremu Famur elastycznie 
reaguje na zmieniające się wyma-
gania i realia rynku. Rynki zagra-
niczne zaczynają się dla nas coraz 
szerzej otwierać i już dzisiaj eksport 
stanowi 30 proc. przychodów Gru-
py – powiedział Mirosław Bendze-
ra, prezes Famuru. (mp)

świAt węglA



12 MAgAzyn KoKsowniCzy

jsw KoKs s.A.

Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie Rodziny i Przyjaciół  
oraz wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku 2016  

Pracownikom JSW KOKS S.A., WZK Victoria S.A. 
i Spółek-córek oraz ich Rodzinom 

życzą 

Przewodniczący Związków Zawodowych  
oraz Rady Pracowników 

działających w JSW KOKS S.A. i WZK Victoria S.A. 

Święto Niepodległości

Tegoroczne zabrzańskie uroczy-
stości związane z obchodami Świę-
ta Niepodległości odbyły się na 
Placu Warszawskim. W asyście od-
działów mundurowych, pocztów 
sztandarowych, władz miejskich 
oraz wielu delegacji odegrano 

hymn i wciągnięto flagę państwo-
wą na maszt.

Po części oficjalnej oraz artystycz-
nej odbył się uroczysty przemarsz 
do kościoła pw. Św. Anny. Tam po 
mszy za Ojczyznę z udziałem znane-
go zabrzańskiego chóru Resonans 

Con Tutti delegacje złożyły kwiaty 
pod krzyżem, usytuowanym na zie-
mi przywiezionej z Cmentarza Orląt 
Lwowskich oraz Katynia. JSW KOKS 
S.A. reprezentowali w obchodach 
Irena Przybysz oraz Marek Filas. 

(mp)

Komunikat
Międzyzwiązkowa Komisja Wy-

borcza SIP w JSW KOKS S.A. po-
wołana do przeprowadzenia wy-
borów Społecznej Inspekcji Pracy 
w JSW KOKS S.A. informuje, że 
w dniu 16 listopada 2015 roku 
dokonano wyboru Zakładowego 
Społecznego Inspektora Pracy, 
jego zastępcy oraz wydziałowych 
Społecznych Inspektorów Pracy 
na kadencję 2015–2019.

Zakładowym Społecznym In-
spektorem Pracy został wybrany 
Zenon Gręda z Koksowni Przyjaźń. 
Na zastępcę Zakładowego Spo-

łecznego Inspektora Pracy został 
powołany Bogdan Bukowski z Kok-
sowni Dębieńsko.

Wydziałowymi Społecznymi In-
spektorami Pracy zostali: PK – Prze-
mysław Nowak, PW – Jakub Ćwi-
kliński, EM – Sławomir Bladziak, TR 
– Kamil Pankau.

Pozostałe jednostki organizacyjne 
Koksowni Przyjaźń – Krzysztof So-
bótka, Koksownia Radlin – Tomasz 
Kowalski, Koksownia Dębieńsko – 
Bogdan Bukowski, Koksownia Ja-
dwiga – Patryk Smyka, Zabrze cen-
trala – Damian Kościsty.

Oddziałowymi Społecznymi In-
spektorami Pracy zostali: PK2, PK3, 
PK, PKT, PKZ – Jan Jaworski, TRE1, 
TRE2, TRE3 – Józef Ocimek. 

W związku z wyborem na Zakła-
dowego Społecznego Inspektora 
Pracy Zenona Grędy, Oddziało-
wym Społecznym Inspektorem 
Pracy Oddziału PK1 został Jaro-
sław Adamczak.

Przewodniczący  
Międzyzwiązkowej  

Komisji Wyborczej SIP
Dariusz Salamon
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 Minister Tchórzewski: 
zobowiązania spółek 
węglowych wynoszą 
15 mld zł

15 mld zł wynoszą zobowiązania 
trzech spółek węglowych: Kompanii 
Węglowej (KW), Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej (JSW) i Katowickiego Hol-
dingu Węglowego (KHW) – poinfor-
mował (...) w Sejmie minister energii 
Krzysztof Tchórzewski.

„Zobowiązania na 31 październi-
ka wynoszą ok. 15 mld zł. Z punktu 
widzenia możliwości płatniczych 
cała rzecz polega na tym, że trzeba 
renegocjować te długie płatności, 
trzeba szukać rozwiązań, które do-
prowadzą do tego, że te spółki będą 
w stanie przetrwać” – powiedział 
minister. (...)

Wierzytelności instytucji finan-
sujących górnictwo są bowiem 
zabezpieczone kluczowym mająt-
kiem spółek górniczych. „Rząd zrobi 
wszystko, żeby utrzymać kontrolę 
nad spółkami górniczymi” – oświad-
czył minister Tchórzewski. Przyznał, 
że sytuacja jeśli chodzi o zadłużenie 
i zabezpieczenia „jest dosyć trudna”.

Za najtrudniejszą uznał tę w JSW, 
gdzie zobowiązania wynoszą w tej 
chwili 7,5 mld zł. „Jednocześnie, jeśli 
chodzi o JSW, mogę powiedzieć, że 
w ciągu tych 8 lat poprzednich do-
chód Skarbu Państwa z tytułu udzia-
łu w zyskach czy też emisji obligacji 
wyniósł 10 mld zł” – zaznaczył.

„Dzisiaj jesteśmy na finiszu nego-
cjacji z bankami, które rzeczywiście 
chciały przejąć kontrolę nad JSW, 
niemniej banki wolą jednak brać 
odsetki i nie zarządzać majątkiem. 
Właściwie po przedstawieniu pro-
gramu, który został z niechęcią zaak-
ceptowany przez załogę, przedwczo-
raj uzyskaliśmy porozumienie, które 

jest na razie parafowane” – dodał. 
Minister wyraził nadzieję, że dzięki 
wynegocjowanemu porozumieniu 
„spółka zacznie normalnie funkcjo-
nować”. Trudną sytuację JSW po-
gorszyło na początku września br. 
żądanie ING Banku Śląskiego wcze-
śniejszego wykupu posiadanych 
obligacji o łącznej wartości 26,3 mln 
zł i 12,95 mln dolarów. Podpisana 
w lipcu ub.r. umowa emisji obliga-
cji JSW opiewała ogółem na 700 
mln zł i 163,75 mln dolarów. Opcja 
wcześniejszego wykupu przysługu-
je obligatariuszom od 31 lipca br. 
w związku z niewypełnieniem przez 
JSW (wobec niekorzystnej sytuacji 
rynkowej) zobowiązania do dokona-
nia do 30 lipca br. emisji obligacji na 
rynkach międzynarodowych.

(...) Spółka podała, że porozumia-
ła się ze swoimi obligatariuszami ws. 
uzgodnienia scenariusza restruktu-
ryzacji zadłużenia JSW i zawarcia 
umowy restrukturyzacyjnej do 30 
czerwca 2016 r. (...) Jak relacjono-
wał minister Tchórzewski, choć zo-
bowiązania Kompanii Węglowej 
są mniejsze, bo wynoszą ok. 4 mld 
zł, to jej sytuacja jest trudniejsza ze 
względu na zachwianie płynności 
finansowej. Nie ma natomiast za-
grożenia przejęcia udziałów, które 
w 100 proc. należą do Skarbu Pań-
stwa. „Idę w takim kierunku, żeby 
dopiąć te sprawy, które są związa-
ne z dokapitalizowaniem KW po to, 
żeby uzyskała płynność finansową 
i tak, żeby przeprowadzić restruktu-
ryzację, która w perspektywie jak 
najbliższego czasu powinna spowo-
dować, żeby mogła ta spółka nor-
malnie funkcjonować” – powiedział 
minister. „Patrząc z punktu widzenia 
jej potencjału decydujemy się na 
dokapitalizowanie także właśnie 
w KW, wszystkiego nie da się zrobić, 
to też będzie trudne przedsięwzięcie” 
– dodał.

Krzysztof Tchórzewski poinformo-
wał też, że inwestycje w sektorze spa-
dły do jednej czwartej, „co powoduje 
trudności, jeśli chodzi o nowe ściany 

wydobywcze i eksploatację”. W ob-
szarze wydobycia węgla kamienne-
go wynik finansowy na koniec paź-
dziernika wyniósł minus 1 mld 126 
mln zł. „Jest więc o prawie 750 mln 
gorszy niż w ubiegłym roku. (...) Wy-
maga to więc radykalnych działań, 
takie działania mam zamiar podjąć” 
– zapowiedział minister energii.

 Grupa JSW utrzymuje 
stabilną produkcję koksu

Do roku 2019 popyt na koks w Euro-
pie ma wzrosnąć o 5 mln ton. Grupa 
JSW planuje utrzymanie produkcji 
koksu w kolejnych latach na wy-
sokim poziomie, z wykorzystaniem 
niemal pełni mocy produkcyjnych. 
Według spółki Polski Koks w ubie-
głym roku popyt na koks w Europie 
odnotował lekki spadek do 48,5 mln 
ton, podczas gdy w tym prognozuje 
się jego lekki, ale stabilny wzrost. Do 
roku 2019 popyt na koks wzrośnie 
o dodatkowe 5 mln ton. (...)

Silna pozycja polskiego koksow-
nictwa to także efekt jego nowocze-
sności. Według przytaczanych przez 
Polski Koks danych Coke Market Su-
rvey średni wiek polskich baterii kok-
sowniczych to 15,7 roku. W Europie 
ta średnia to 25 lat, a globalnie 24,5 
roku. W Europie mamy najmłodsze 
baterie. (...) Największą ilością baterii 
koksowniczych w Polsce dysponuje 
Jastrzębska Spółka Węglowa, która 
posiada ich 12, dysponując łącznie 
mocami produkcyjnymi rzędu 4,5 
mln ton/rok. ArcelorMittal ma 9 
baterii o zdolności produkcyjnej 4,8 
mln ton. W sumie mamy w Polsce 
24 baterie zdolne wyprodukować 
10,1 mln ton koksu rocznie.

Według informacji spółki Polski 
Koks Grupa JSW planuje w kolej-
nych latach utrzymywać produkcję 
koksu na poziomie 4–4,2 mln ton, co 
oznacza wykorzystanie mocy pro-
dukcyjnych na około 95 procent. 

o nAs i o bRAnży
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Sztuka wysokich lotów
W październiku w Zabrzu odbył się III Międzynarodowy 
Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego. Inauguracja fe-
stiwalu odbyła się na poziomie 320 Kopalni Guido. Słu-
chaczy przywitała muzyka Mistrza. Swój wkład w festi-
wal wniosła też JSW KOKS S.A., która była jednym ze 
sponsorów tego artystycznego wydarzenia.

Oprócz utworów Krzysztofa 
Pendereckiego zaprezen-
towano także kompozycje 
Dvoraka oraz tradycyjne 

chińskie pieśni w wykonaniu świa-
towej sławy zespołu: Shanghai Qu-
artet. Artystom towarzyszył francu-
ski klarnecista Michel Lethiec oraz 
dyrektor artystyczny festiwalu Ju-
rek Dybał. O niezwykłą oprawę za-
dbał Art Color Ballet, którego wyko-
nawcy zaprezentowali połączenie 
tańca i bodypaintingu.

Drugi dzień festiwalu również od-
był się w podziemiach Guido i upły-
nął pod znakiem dwóch geniuszy: 
Jana Sebastiana Bacha i Leonarda 

da Vinci. Najpierw uczestnicy zali-
czyli muzyczny performance. Mu-
zyka m.in. Bacha i Pendereckiego 
wybrzmiewała z instrumentu o na-
zwie viola organista. Instrument za-
projektował właśnie Leonardo da 
Vinci, jego zapiski po kilku wiekach 
odczytał i urzeczywistnił Sławomir 
Zubrzycki, który swoje dzieło prezen-
tował już m.in. w telewizji BBC, zaś 
tego dnia zagrał na nim w Zabrzu. 

Podobnie jak przed rokiem, finał 
festiwalu miał miejsce w Domu Mu-
zyki i Tańca. Głównym punktem 
koncertu finałowego była polska 
premiera „Koncertu na trąbkę i or-
kiestrę” Krzysztofa Pendereckiego. 

Utwór napisany został specjalnie 
dla węgierskiego wirtuoza trąbki 
Gabora Boldoczki. Artysta wystąpił 
w towarzystwie Sinfonietty Cracovia 
pod dyrekcją Jurka Dybała. Oprócz 
muzyki patrona festiwalu meloma-
ni mogli usłyszeć również kompo-
zycje Ravela oraz Saya. O efekty 
wizualne zadbał Teatr Ruchu Oce-
lot, nazywany przez niektórych pol-
skim „Cirque du Soleil”. Warto odno-
tować, iż festiwalowi towarzyszyła 
wystawa manuskryptów Krzysztofa 
Pendereckiego. Zbiory zostały za-
prezentowane w podziemiach Ko-
palni Guido oraz w Domu Muzyki 
i Tańca. (mp)

Po godzinACh

Koksownicy wiernymi kibicami
„Jesteśmy zawsze tam – gdzie nasza POLSKA gra!!!” – takie 
motto towarzyszyło najwierniejszym kibicom naszej re-
prezentacji – pracownikom JSW KOKS S.A. i GK JSW S.A. 
w dniu 13.11.2015 r.

Pomimo, dla niektórych fe-
ralnej daty 13-go w piątek 
– Rafał Menżyk – pracow-
nik Koksowni Radlin – zor-

ganizował wyjazd na towarzyski 
mecz: POLSKA–ISLANDIA odbywa-
jący się na Stadionie Narodowym 
w Warszawie. Wycieczka spotka-
ła się z dużym zainteresowaniem,  
z kilku chętnych osób zrobił się 
cały autokar. Autokar został wy-
najęty z firmy BTS Sp. z o.o. za co 
bardzo dziękujemy – współpraca 

w GK JSW S.A. się sprawdza. Żeby 
było na przekór losowi wyjazd zo-
stał zaplanowany 13.11. o godz. 
1300 z parkingu Koksowni Radlin. 
Punktualnie o 1300 zameldował się 
autokar, do którego z życzeniami 
powodzenia od Dyrekcji Koksowni 
Radlin wsiedli wszyscy uczestnicy 
wycieczki, a mianowicie 49 osób. 
Grupę tworzyli pracownicy Kok-
sowni Radlin z rodzinami a także 
pracownicy spółki-córki – Zrem-Bud 
Sp. z o.o. Trasa przebiegła bezpro-

blemowo i około 1930 ubrani i po-
malowani w biało-czerwone barwy 
zameldowaliśmy się pod Stadio-
nem Narodowym. Jak na nasze 
warunki to dosyć szybko weszliśmy 
na stadion, gdzie z sektora G16 mo-
gliśmy kibicować naszej kochanej 
Kadrze. Do przerwy wynik jak i gra 
nie była zbytnio zadowalająca, ale 
po przerwie nasi zawodnicy zagrali 
jak w eliminacjach, a więc z zębem 
i charakterem, doprowadzając tym 
samym do wyniku 4:2 i radując 57 
tys. widownię. Po meczu w pełni 
zadowoleni i rozpromienieni udali-
śmy się na parking, skąd ok. godz. 
2400 wyruszyliśmy w drogę powrot-
ną. Podróż odbyła się w deszczowej 

ˇ
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ców krwi, potencjalnych dawców 
i wszystkich osób, którym bliskie 
sercu jest propagowanie idei hono-
rowego krwiodawstwa oraz uświa-
damiał znaczenia systematycznego 
oddawania krwi.

Zarząd Klubu składa serdeczne 
podziękowania Zarządowi WZK 
„Victoria” SA oraz innym fundato-
rom nagród. (JG)

Po godzinACh

Wakacyjna Kropla Nadziei 2015 r.
W dniu 03.11.2015 r. w Wałbrzyskim Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa miało miejsce losowanie nagród 
dla tych wszystkich dawców krwi, którzy wzięli udział 
w konkursie „Wakacyjna Kropla Nadziei”.

Organizatorem konkursu było Sto-
warzyszenie Honorowych Dawców 
Krwi RP Klub HDK „Dar” przy WZK 
„Victoria” S.A. w Wałbrzychu. Każ-
dy kto od 1 kwietnia do 30 września 
oddał krew 3 x 450 ml, brał udział 
w losowaniu nagród. Główną na-
grodę w postaci laptopa ufundo-
wał Prezes WZK „Victoria” S.A. Pan 
Andrzej Warzecha. W konkursie 
wzięło udział 1476 dawców z rejo-
nu działania RCKiK w Wałbrzychu 
(11 powiatów) wśród których rozlo-
sowano 36 atrakcyjnych nagród. 
Konkurs stanowił kampanię spo-
łeczną skierowaną do szerokiej gru-
py społecznej – honorowych daw-

aurze, ale przebiegała spokojnie 
i o godz. 500 dotarliśmy na parking 
Koksowni Radlin, gdzie dziękując 
sobie wzajemnie za miło spędzony 

czas pożegnaliśmy się okrzykiem 
„POLSKA”. Następny mecz naszej 
Kadry w marcu 2016 r. w Krako-
wie, gdzie miejmy nadzieję znów 

się spotkamy z Lewym i Spółką.  
Ze sportowym pozdrowieniem!

Tekst: Rafał Menżyk 
Zdjęcia: Karolina Wachtarczyk




