
koks z Przyjaźni za jeden z najlep-
szych w świecie. To właśnie na kok-
sie wyprodukowanym w Przyjaźni 
uruchamiali w 2009 roku piece 
w jednym ze swoich dużych indyj-
skich zakładów.
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ds. Produkcji i Techniki

Osteobus  
w Przyjaźni
Ponad 80 kobiet zatrudnio-
nych w Przyjaźni skorzystało 
17 marca br. z bezpłatnych 
badań densytometrycznych 
w kierunku osteoporozy, któ-
re zorganizowała Fundacja 
Ochrony Zdrowia z Dąbrowy 
Górniczej. 

Koordynatorem akcji ze 
strony JSW KOKS S.A. była 
Lidia Szlęzak, Szef Biura Ad-
ministracyjnego Koksowni 
Przyjaźń. Densytometryczne 
badanie rentgenowskie krę-
gosłupa lędźwiowego odby-
wało się od 8.00 do 18.00 
w mobilnej pracowni, tzw. 
osteobusie.

15 marca br. w Koksowni Przyjaźń 
gościła z wizytą delegacja koncernu 
Essar Steel India. Goście nie ukry-
wali, że są zainteresowani koksem 
z Przyjaźni i przedłużeniem dotych-
czasowej handlowej współpracy. 
Podkreślali, iż znają produkty JSW 
KOKS S.A. od ponad 7 lat i uważają 
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Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkanocnych  

najserdeczniejsze życzenia  
radosnych Świąt w gronie  
najbliższych i przyjaciół  
wszystkim Pracownikom  

Grupy JSW 

składają 

Zarządy JSW KOKS S.A.  
oraz WZK Victoria S.A.

Od stycznia 2016 roku obowiązuje nowy 
Regulamin Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych. Pragniemy przypomnieć, 
że wszystkie świadczenia wypłacane z ZFŚS 
uzależnione są od wysokości średniego przy-
chodu przypadającego na członka rodzi-
ny i w tym celu należy oświadczyć sumę 
wszystkich pozostałych przychodów rodziny 
z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku lub wykorzystania urlopu, 
a także ilość jej członków.

Pracownikom, wzorem lat ubiegłych, przyznaje się 
świadczenia związane przede wszystkim z ich wy-
poczynkiem, zarówno świątecznym jak i tym zwią-
zanym z urlopem bądź wyjazdem. Nie zapomniano 
również o członkach rodziny. 

Już w marcu, w okolicach Świąt Wielkiej Nocy zo-
stanie wypłacone świadczenie, którego wysokość 
wynosi między 300 a 500 zł brutto. Pracownicy, któ-
rzy skorzystali, bądź zamierzają skorzystać z 7 dni 
urlopu wypoczynkowego, należnego na rok 2016, 
mogą ubiegać się o dofinansowanie „wczasów pod 
gruszą”, którego wysokość kształtuje się od 2 000 do 
4 000 zł brutto. Uprawnieni, którzy posiadają fakturę 
za wypoczynek, a nie skorzystali jeszcze z dofinan-
sowania „wczasów pod gruszą” mogą, w ramach 
swojego świadczenia, starać się o refundację kosztu 
wyjazdu. W przypadku wypoczynku dziecka, które 
nie ukończyło 18 roku życia niezbędne jest dołącze-
nie dodatkowego Oświadczenia.

Dziecko pracownika lub pracowników, uczące 
się, w wieku 6-19 lat, które skorzystało bądź sko-
rzysta z wypoczynku zorganizowanego w okresie 
ferii zimowych lub wakacji letnich np. zimowiska, 

Świadczenia ZFŚS

cd. na str. 4
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Koks opałowy – w walce ze smogiem
Rozmowa z Bogusławem Smółką, Członkiem Zarządu JSW KOKS S.A. ds. Produkcji 
i Techniki

– Panie Prezesie, od pewnego czasu dużo słyszymy 
na temat niskiej emisji i jej negatywnym wpływie na 
środowisko naturalne człowieka. W mediach, na por-
talach internetowych trwają dyskusje w jaki sposób ją 
ograniczyć. Samorządy wielkich miast wprowadzają 
zakaz opalania węglem, co ma skutkować poprawą 
jakości powietrza. Niedawno na portalu wnp.pl uka-
zał się ciekawy artykuł na temat wykorzystania koksu 
opałowego do walki ze smogiem. Proszę powiedzieć 
jak Pan widzi wykorzystanie w tym aspekcie koksu 
opałowego? 

Bogusław Smółka: – Niska emisja stanowi problem 
większości miast, powiatów i gmin, wiemy, że zagad-
nienie to od wielu lat jest tematem priorytetowym każ-
dego rządu w zakresie ochrony środowiska. Obecnie 
wiele miejsca poświęca się tej tematyce poprzez wpro-
wadzanie nowych rozwiązań technicznych, eliminując 
dotychczasowe metody ogrzewania, dlatego jako Za-
rząd JSW KOKS S.A. zwróciliśmy się do wszystkich sa-
morządowców w całej Polsce z pismem informującym 
o wykorzystaniu koksu opałowego w walce z niską 
emisją. Niestety, biorąc pod uwagę dostępne paliwa, 
zapomina się jak czystym i ekologicznym paliwem jest 
koks opałowy produkowany w naszych polskich kok-
sowniach.

– Dlaczego uważa Pan, że koks opałowy może być 
skuteczny w ograniczeniu niskiej emisji? Przecież z ofi-
cjalnych dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej ja-
sno wynika, że w Europie dąży się do wyeliminowania 
paliw stałych jako źródła ciepła komunalnego. Mówi 

się o paliwach płynnych, coraz większym wykorzysta-
niu gazu ziemnego. A koks jest przecież paliwem sta-
łym, czyli śmiało można stwierdzić, że jest aktualnie 
paliwem „politycznie niepoprawnym”...

B.S.: Koks jest produktem uzyskiwanym w procesie 
pirolizy węgla kamiennego. W trakcie palenia (ogrze-
wania) nie dymi, nie zawiera żadnych substancji smo-
listych, które mogą w procesie spalania zostać uwol-
nione do atmosfery. Kaloryczność koksu opałowego 
jest bardzo wysoka i wynosi 25 000–28 000 kJ/kg. Jest 
to wartość wyższa od wszystkich innych konwencjo-
nalnych paliw stałych. Jeszcze w latach 90. XX wie-
ku znaczna liczba gospodarstw domowych w Polsce 
ogrzewanych była koksem. Zużycie koksu opałowego 
w kraju wynosiło ponad 3 mln ton rocznie.

– Koks opałowy, dziwnym trafem zniknął z indywi-
dualnego rynku odbiorców lub egzystuje w śladowych 
ilościach. Wielu ludzi, którzy ponieśli spore nakłady fi-
nansowe na unowocześnienie swoich starych pieców 
węglowych, drżą na myśl, że nie będą mogli opalać 
w nich węglem. O koks opałowy jakoś specjalnie nikt 
nie zabiega. Samorządy lokalne również nie wspierają 
takiej alternatywy w walce z niską emisją.

B.S.: – Stąd właśnie nasza inicjatywa informacyjna. 
W ciągu ostatniego miesiąca wysłaliśmy ponad 500 
listów do marszałków, prezydentów miast oraz rad-
nych niektórych sejmików wojewódzkich. W Polsce 
zapomniano, że koks, który pozbawiony jest substancji 
odpowiedzialnych za emisję pyłów i gazów, poprzez 

rOZMOWA
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odpowiednie dozowanie powietrza może być spalany 
w sposób ekologiczny i w pełni kontrolowany. Odby-
wać się to może w istniejących piecach węglowych 
bez konieczności ich modernizacji. Przewaga koksu 
opałowego nad pozostałymi paliwami stałymi wynika 
z bardzo niskiej zawartości popiołu, wilgoci, związków 
siarki i innych substancji, które odpowiadają za po-
wstawanie dymu, charakterystycznego dla spalania 
węgla w tradycyjnych piecach. I właśnie te informacje 
przekazaliśmy samorządowcom.

– Zatem według Pana są to najważniejsze zalety kok-
su opałowego, które powinny być brane pod uwagę 
w ramach realizacji rządowej strategii ograniczania 
niskiej emisji?

B.S.: – Istnieją także dodatkowe argumenty za więk-
szym wykorzystaniem koksu opałowego w walce 
o ochronę środowiska naturalnego. Wykorzystanie 
koksu opałowego jako ekologicznego paliwa w zwal-
czaniu niskiej emisji przyczyni się również do poprawy 
sytuacji ekonomicznej branży węglowej i pozwoli na 
wykorzystanie tego surowca w gospodarce krajowej. 
Biorąc pod uwagę zapisy „ustawy antysmogowej”, któ-
re dopuszczają wprowadzenie w Polsce ograniczenia 
stosowania paliw stałych w gospodarstwach domo-

wych, koks opałowy może się jednak okazać bardzo 
dobrym rozwiązaniem dla poprawy jakości powietrza, 
jest bowiem niskoemisyjnym i ekologicznym paliwem 
stałym. I o to należy walczyć.

– Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali:

Katarzyna Stachowicz
Jerzy Pikuła

 kolonii/obozu, uprawnione jest 
do otrzymania dofinasowania lub 
refundacji. Maksymalny koszt 
od którego liczona jest wysokość 
świadczenia to 1 700zł.

Spółka w okresie wakacji letnich 
będzie organizować dla dzieci 
w wieku od 7 do 16 lat kolonię. 
Więcej informacji w temacie poja-
wi się w najbliższym czasie w sto-
sownych komunikatach i ogło-
szeniach. Co wiemy na pewno 
– będzie super zabawa, dlatego 
już dziś zachęcamy do wyjazdu.

Również Pracownicy, których 
dzieci wyjeżdżają pierwszy raz na 
„zieloną lub białą szkołę” mogą li-
czyć na dodatkowe wsparcie.

Miesiąc grudzień również bę-
dzie miesiącem, gdzie Pracownicy 
otrzymają świadczenie z okazji wy-
poczynku bożonarodzeniowego, 

a najmłodsi do lat 15 lat otrzymają 
prezent od św. Mikołaja.

Pamiętamy również o tych, któ-
rzy znaleźli się w bardzo trudnej, 
a wręcz dramatycznej sytuacji ży-
ciowej, rodzinnej bądź materialnej 
i właśnie takim osobom Komisja 
Socjalna może przyznać bezzwrot-
ną zapomogę. Nie zapomnieliśmy 
również o osobach, którym los ode-
brał najbliższych członków rodziny.

Regulamin ZFŚS to także pożyczki 
mieszkaniowe. Dajemy możliwość 
zaciągnięcia pożyczki na remont 
w kwocie do 5 tys. zł. Tym, którzy 
kupują mieszkanie, dom lub rozpo-
częli budowę lub adaptację lokalu 
na lokal mieszkalny możemy za-
proponować pożyczkę nawet do 30 
tys. zł. Oprocentowanie w wysoko-
ści 1%. Ilość rat i ich wysokość zależ-
na jest od średniego przychodu na 
członka rodziny.

Pracownicy, którzy zostali dotknię-
ci skutkami zdarzeń losowych, w wy-
niku których zaistniała konieczność 
dokonania remontu mieszkania 
do którego posiadają tytuł prawny 
– mogą ubiegać się o pożyczkę na 
preferencyjnych warunkach.

Nowością jest to, że żyrant pożycz-
ki celem uniknięcia kłopotów, za 
zgodą pożyczkobiorcy, może spraw-
dzić czy wynagrodzenie starającego 
się o pożyczkę jest wolne od zajęć.

Szczegóły dotyczące każdego 
świadczenia zostały zapisane w Re-
gulaminie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, który do-
stępny jest w intranecie oraz Dziale 
Socjalnym oraz Zespole Obsługi Pra-
cowników. Magdalena Stiller 

Biuro Zarządzania  
Zasobami Ludzkimi 

Dział Socjalny 
Kierownik Działu

dok. ze str. 2

Świadczenia ZFŚS

rOZMOWA
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Gości przywitał Zastępca Dy-
rektora ds. Produkcji Kok-
sowni Przyjaźń Ryszard No-
wak. Wiceprezesowi Essar 

Steel India Jitendra Nanda towarzy-
szyli Rakesh Dhar Jayal, Mario D’A-
mico, Harpal Alhuwalia oraz przed-
stawiciele Polskiego Koksu: Krzysztof 
Barwicki, Marek Krawczyk, Dariusz 
Krawczyk i Mateusz Szerkus.

Prezes Nanda słuchał bardzo 
uważnie, cały czas notował i za-
dawał inżynierom z Przyjaźni bar-
dzo szczegółowe pytania. Od razu 
było widać, że zna się na rzeczy 
i o koksie wie dosłownie wszystko. 
Dopytywał o parametry koksu, 
techniki produkcji, skład mieszanek 
węglowych, metody badań labora-
toryjnych, plany rozbudowy baterii, 
instalacje węglopochodnych, syste-
my służące ochronie środowiska.

Dyrektor Nowak podkreślił, że 
wszystko co hinduscy biznesmeni 
oglądają na ekranie, będą za chwi-
lę mogli zobaczyć na własne oczy 
„w realu” na terenie zakładu. Uprze-
dzał, że krótka wycieczka potrwa 
minimum 3 godziny. I choć tego 
dnia pogoda totalnie odmówiła 
posłuszeństwa, a spowita w mgle 
i zaśnieżona Koksownia Przyjaźń 
nie zachęcała z powodu zimna do 
zwiedzania, delegacja z Indii ocho-
czo przystała na tę propozycję.

Zwiedzanie zakładu rozpoczęto 
od wejścia na wypycharkę na ba-
terii nr 1. Przedstawiciele Essar Steel 
bardzo skrupulatnie obserwowali 

otwarte komory i proces wypycha-
nia koksu. Przyglądali się zauto-
matyzowanej pracy operatora, 
a następnie z drugiej strony baterii 
obserwowali proces transportu wóz-
ka z gorącym koksem na instalację 
suchego chłodzenia koksu. Następ-
nie po kolei zwiedzano wszystkie 
najważniejsze ciągi technologiczne, 
które składają się na proces produk-
cji. W efekcie zawędrowano aż pod 
zwałowiska węgla. Słowem goście 
zobaczyli od podszewki wszystkie 
etapy produkcji. Począwszy od roz-
ładunku aż po produkt finalny.

Osobnym elementem wizyty było 
zwiedzanie bloków energetycz-
nych. I tu nowoczesne rozwiąza-
nia techniczne, agregaty, turbiny, 
wywołały spore uznanie indyjskiej 
delegacji. Cały czas kadrze inży-
nieryjnej zadawano wiele pytań. 
Potem udano się na Wydział Wę-
glopochodnych i instalację Clausa. 
Ostatnim elementem zwiedzania 
były laboratoria CLP-B.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z jakości waszego koksu – powie-
dział po kilkugodzinnej wycieczce 
prezes Jitendra Nanda. – Znam wie-
le koksowni. Odwiedziłem zakłady 
w Rosji, USA, na Ukrainie, w Chi-
nach, Europie Zachodniej a nawet 
Japonii. Śmiało mogę powiedzieć, 
że imponuje nam organizacja pra-
cy i poziom kultury technicznej ja-
kie zobaczyliśmy w Koksowni Przy-
jaźń. Wiemy już, że za znakomitym 
koksem stoją doświadczenie załogi, 

reżym technologiczny, doskonały 
surowiec, nowoczesne rozwiązania 
techniczne i znakomita organiza-
cja pracy. Widać, że macie wszyst-
ko poukładane i dopracowane. 
Z całą pewnością zaliczam Kok-
sownię Przyjaźń do czołówki nowo-
czesnych, światowych koksowni. 
Mam nadzieję, że rozmowy z Pol-
skim Koksem zaowocują kolejnym 
wieloletnim kontraktem. Przekona-
liśmy się osobiście, że warto było 
przyjechać do Polski – podsumował 
prezes Nanda.

(JMP)

Szykuje się nowy kontrakt?

Wizyta na topie
Program jednodniowej wizyty obejmował spotkanie z Dy-
rekcją i kadrą inżynieryjno-techniczną Przyjaźni. Naj-
pierw odbyła się multimedialna prezentacja koksowni, 
jej poszczególnych wydziałów oraz wyrobów. Podczas 
spotkania przedstawiono także zrealizowane inwestycje 
i plany na przyszłość.

Dyrektor Ryszard Nowak prezentuje na Wydzia-
le Węglopochodnych czystość wyprodukowanej 
w Przyjaźni siarki.

Wiceprezes Essar Steel India Jitendra Nanda 
stwierdził po wizycie, że zalicza Koksownię 
Przyjaźń do światowej czołówki zakładów bran-
ży koksowniczej.

WyDArZeniA
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Ze spraw proceduralnych war-
to zauważyć, iż w sprawoz-
daniu przewodniczącego za-
kładowej organizacji Zenona 

Fiuka delegatom zwrócono uwagę 
na fakt, że w ubiegłym roku doszło 
do rozłamu w Zakładowej Organi-
zacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidar-
ność” Koksownie JSW S.A.

Odrębnym problemem dla związ-
kowców jest kwestia ZUZP. W spra-
wozdaniu z rocznej działalności Ko-
misja Organizacji Podzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń 
stwierdziła, że połączenie czterech 
koksowni oraz spółek remontowych, 
gdzie funkcjonowały odmienne ZUZP, 
bardzo utrudnia rozmowy, ponieważ 
oczekiwania każdej ze stron są inne.

Nic też dziwnego, że pytania do 
prezesa Bogusława Smółki dotyczyły 
problematyki ZUZP, restrukturyzacji 
firmy, kwestii płacowych, indywidu-
alnych przeszeregowań, itp.

Prezes Smółka odpowiadał na 
wszystkie pytania bardzo obszernie, 
ale zaznaczył, że w myśl przepisów, 
które obowiązują spółki giełdowe, 
nie może podać pewnych informacji. 
Poinformował delegatów o ogólnej 
sytuacji finansowej spółki i tenden-
cjach na globalnym rynku koksu. 
Nie ukrywał, że branża koksownicza 

boryka się z dużymi trudnościami, 
ale podkreślił, że sytuacja JSW KOKS 
S.A. jest stabilna, zaś EBIDTA nadal 
dodatnia.

– Musimy zdawać sobie sprawę, że 
rynek jest dla nas jako producenta 
koksu i wyrobów węglopochodnych 
ciągle bardzo nieprzychylny. Odbija 
się to między innymi na inwestycjach. 
W 2014 roku na inwestycje w spółce 
wydaliśmy ok. 125 milionów złotych. 
W roku ubiegłym musieliśmy mocno 
pilnować kosztów i reagować na bie-
żąco na warunki rynkowe. Stąd też 
wynikła potrzeba ograniczenia na-

kładów na inwestycje. Pragnę jednak 
zapewnić, że Zarząd Spółki stara się 
mimo kryzysu gospodarczego realizo-
wać najważniejsze dla naszej firmy in-
westycje. Mam tu na myśli m.in. bu-
dowę nowej benzolowni w Koksowni 
Radlin – informował delegatów pre-
zes Smółka. – Na stabilność JSW KOKS 
wpływa wysoki poziom produkcji. 
Wyprodukowaliśmy w ubiegłym roku 
ponad 3,72 mln ton koksu, czyli wię-
cej niż w 2014 roku. Kilkanaście dni 
temu na spotkaniu z przedstawiciela-
mi organizacji związkowych mówiłem 
o kosztach stałych, które w naszym 
przypadku w skali miesiąca stanowią 
kwotę kilkudziesięciu milionów zło-
tych. Na przestrzeni minionego roku 
ceny naszych produktów poleciały 
ostro w dół. Na zachowanie rynków 
nie mamy wpływu. Jak wiemy Euro-
pa tkwiąca w kryzysie gospodarczym 
nie jest w stanie wchłonąć naszej pro-
dukcji. Na globalnym rynku musimy 
konkurować z koksem chińskim. Mam 
tu na myśli rynek indyjski i brazylijski. 
W Chinach mamy nadprodukcję stali 
i koksu, które siłą rzeczy pojawiają się 
w niskich, dumpingowych cenach 
na rynkach. A Unia jakoś nie może się 
przed ekspansją Chin skutecznie obro-
nić – kontynuował Bogusław Smółka.

Po przedstawieniu standingu fi-
nansowego prezes Smółka odpowia-
dał na kolejne pytania delegatów. 
Odnośnie ZUZP stwierdził, że Zarząd 
chce porozumieć się z organiza-
cjami związkowymi, ale problem 
tkwi w konflikcie interesów między 
związkami działającymi na terenie 
poszczególnych koksowni, których 
załogi dzięki wcześniejszym zapisom 
mają różne przywileje.

– Dobrze wiecie, że rozmawiamy 
o układzie zbiorowym od dwóch 
lat. Mamy różne układy zbiorowe 
w Przyjaźni i w Zabrzu oraz dodatko-

Potrzebny jest kompromis
9 marca br. odbyło się z udziałem przedstawicieli Zarządu 
Spółki, prezesów spółek-córek i zaproszonych gości XXXVII Ze-
branie Delegatów OP NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń. 
Jak zwykle najwięcej emocji wywołała pierwsza część obrad, 
podczas której zadawano pytania obecnym na sali prezesom. 
Druga poświęcona była już sprawom stricte związkowym.

Obrady OP NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń

ZWiąZKi ZAWODOWe
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wo pakiet gwarancji socjalnych dla 
pracowników dawnego KK „Zabrze”. 
Różnice w zapisach są kolosalne. 
Sytuacja jest taka, że bez wrzucenia 
dodatkowych pieniędzy nie da się 
szybko tego problemu załatwić. Ide-
ałem dla zainteresowanych byłoby 
połączenie najlepszych zapisów z po-
szczególnych układów, ale sytuacja 
finansowa spółki będąca wynikiem 
kryzysu gospodarczego na to nie 
pozwala – mówił otwarcie prezes 
Smółka. – Nie zapominajmy, że stro-
na społeczna w Zabrzu ma swoje 
uzasadnione racje. Zarząd musi to 
uwzględniać. Czekają nas zatem 
wszystkich kolejne trudne rozmowy. 
Musimy jednak znaleźć kompromis 

aby w jednej firmie wszyscy mieli 
podobne świadczenia. Na 29 mar-
ca planowane jest kolejne spotkanie 
przedstawicieli Zarządu ze związkow-
cami. Mam nadzieję, że jakoś ruszy-
my wspólnie ten trudny temat.

Prezes Smółka odniósł się także do 
kwestii urlopów zdrowotnych i przy-
pomniał, że najprawdopodobniej 
będzie w tej sprawie zorganizowane 
referendum wśród załogi spółki, na 
co związki wyraziły zgodę. Zarząd 
proponuje wykupienie urlopów zdro-
wotnych. Z kolei dodatek szkodli-
wy według Zarządu powinien być 
wchłonięty w angaże a nie nalicza-
ny jako osobna pozycja. Gdyby uda-
ło się to zrealizować, siatka płac mię-

dzy stanowiskami pracowniczymi 
np. koksowniczego w Zabrzu i Przy-
jaźni uległaby znacznemu zbliżeniu 
i mogłoby to ułatwić porozumienie 
w sprawie ZUZP.

Następny blok pytań dotyczył 
spraw związanych z normami obsad 
i spółek-córek. Odpowiadali na nie 
Dyrektor Techniczny Krzysztof Kaleta 
i prezes ZREM-BUD Andrzej Mucha.

W sumie delegaci dyskutowali 
z prezesami prawie dwie godziny. 
Podczas Zebrania Delegatów nie za-
pomniano także o pracownikach, 
którzy zmarli w ostatnim roku. Modli-
twę koncelebrował kapelan zakła-
dowej „Solidarności” ksiądz kanonik 
Andrzej Stasiak. (JP)

Nie gasić, tylko zapobiegać
– Pełni pan już II kadencję w związ-

ku, a od niedawna jest pan człon-
kiem Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego.

– Nasza organizacja należy do 
Federacji Hutniczych Związków Za-
wodowych. Jako reprezentant Fe-
deracji zostałem przez Komitet Wy-
konawczy FHZZ wybrany na członka 
WRDS pod koniec grudnia ubiegłego 
roku, a w tym roku otrzymaliśmy od 
marszałka województwa śląskiego 
stosowne powołania.

– Czym zajmuje się aktualnie 
WRDS?

– Przewodniczącym tego ciała jest 
obecnie Dominik Kolorz. Stwierdził, 
że Rada ma służyć nie gaszeniu 
pożarów społecznych, tylko zapo-
bieganiu sytuacjom konfliktowym. 
Podczas ostatniego niedawnego 
spotkania w Katowicach omawia-
liśmy proces legislacyjny ustaw, 
które mają pomóc firmom energo-
chłonnym w obniżeniu stawek za 
energię. Szukamy podobnych roz-
wiązań jakie obowiązują w Niem-
czech, gdzie państwo pomaga 

przedsiębiorstwom z branż narażo-
nych na duże zużycie energii. Ma 
to kolosalne znaczenie pośrednio 
choćby dla naszej spółki i branży 
węglowej. Nie jestem na posiedze-
niach rady sam. Z naszej spółki 
w posiedzeniach uczestniczy także 
Łukasz Borecki, który reprezentuje 
w WRDS pracodawcę. Razem dzia-
łamy na rzecz firmy.

– Rada będzie zajmować się kwe-
stiami górnictwa?

– Oczywiście zajmujemy się tym 
na bieżąco, ale Rada w Katowicach 
bierze pod lupę wszystkie znaczące 
grupy zawodowe działające na te-
renie naszego województwa, czyli 
szkolnictwo, służbę zdrowia, górnic-
two, hutnictwo. Słowem najbardziej 
reprezentatywne środowiska w wo-
jewództwie.

– Na co pozwala zakres uprawnień 
WRDS? Czy nie ma pan wrażenia, że 
jest to czasem zwykła bezprzedmio-
towa gadanina? Jak pan widzi swo-
ją rolę w Radzie?

– W porównaniu do naszych po-
przedników obecne przepisy dały 

nam możliwość wnoszenia inicja-
tywy procesów legislacyjnych. 
Oczywiście nie dzieje się to poprzez 
poszczególne Rady Wojewódzkie, 
tylko przez Radę Dialogu Społeczne-
go w Warszawie. Takie rozwiązanie 
umożliwia pracodawcom, związkom 
zawodowym oraz przedstawicielom 
strony rządowej wypracowanie kom-
promisu i zgłoszenie konkretnych 
projektów prawnych do rozparzenia 
przez parlament. Taki właśnie projekt 
wnieśliśmy odnośnie firm energo-
chłonnych. Tak to powinno działać: 
przedstawiciele pracodawców, stro-
ny społecznej i rządu mogą w Radzie 
wypracować bardzo wiele.

– Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Pikuła

Rozmowa z Jarosławem Gałką, przewodniczącym MNSZZ Pracowników JSW KOKS S.A., członkiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

ZWiąZKi ZAWODOWe
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Rośnie nowa benzolownia
W ubiegłym roku pod koniec października JSW KOKS S.A. 
podpisała z Biurem Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. (jako Ge-
neralnym Realizatorem Inwestycji – GRI) umowę dotyczącą 
„Modernizacji benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi 
węglopochodnych w Koksowni Radlin”. Pierwsze konkretne 
efekty widać w Radlinie już gołym okiem.

– Realizacja tego zadania ma duże 
znaczenie dla naszej spółki – wyja-
śnia Andrzej Grześko, Kierownik Pro-
jektu Modernizacji Benzolowni. – Bu-
dowa nowej benzolowni pozwoli na 
oczyszczanie ok. 45 tys. Nm3/h gazu 
koksowniczego oraz uzyskanie wy-
sokiej jakości węglopochodnych. In-
westycja ta jest oczywiście powiąza-
na z planowaną realizacją nowego 
bloku energetycznego w tamtejszej 
koksowni. Obecnie wykonywane są 
prace ziemne, geodeci robią pomiary 
oraz wykonywane są odwierty pod 
palowanie terenu. Od strony formal-
nej GRI opracowuje dokumentację 
projektową, a my nanosimy odpo-
wiednie poprawki, ponieważ nie mo-
żemy sobie pozwolić na zatrzymanie 
ruchu technologicznego radlińskiej 
koksowni. Taka ewentualność nie 
wchodzi w rachubę. Koszt tej skom-
plikowanej inwestycji to kwota rzędu 
70 milionów złotych.

– Pogoda nas ostatnio nie rozpiesz-
czała, ale mimo mrozu, opadów 
śniegu i deszczu pełną parą trwają 
prace wyburzeniowe i demontaż sta-
rych urządzeń. Nowe instalacje będą 
budowane w miejscu dotychcza-
sowych, a wszystko to odbywa się 
podczas normalnej pracy naszej kok-
sowni – informuje Krzysztof Gozdek, 
Dyrektor Koksowni Radlin. – Aby 
ekipy Koksoprojektu weszły na plac 
budowy, musieliśmy wykonać od-
powiednie obejścia, bowiem bieżąca 
produkcja musi odbywać się na bie-
żąco. Jak na razie wszystko odbywa 
się zgodnie z zakładanym harmono-
gramem. Nowoczesna benzolownia 
znacznie poprawi komfort pracy 
załogi i co równie ważne, wpisze się 
w obowiązujące w Unii Europejskiej 
standardy ochrony środowiska – 
mówi dyrektor Gozdek.

– Najbardziej skomplikowanym 
etapem dla nas i dla wykonaw-
cy będzie budowa instalacji samej 
benzolowni – dodaje Jerzy Gębal, 
Główny Specjalista ds. Inwestycji. 
– Należy najpierw wyburzyć tzw. 
część zbiornikową, w to miejsce wy-
konawca musi wstawić elementy 
nowej instalacji, potem trzeba nowe 
urządzenia uruchomić i od razu 
przystąpić do kolejnego etapu de-
montażu i wyburzeń starych instala-
cji, by ponownie uruchomić w tym 
miejscu nowy ciąg technologiczny. 
Tak to będzie wyglądać w wielkim 
uproszczeniu.

Budowa nowej benzolowni opie-
ra się głownie na firmach z najbliż-

szego rejonu. Na miejscu uwijają się 
pracownicy śląskich i krakowskich 
przedsiębiorstw. Obecnie codzien-
nie pracuje tam kilkadziesiąt osób. 
Jest sprowadzony ciężki sprzęt bu-
dowlany.

– Mamy do wykonawców duże 
zaufanie – dodaje Andrzej Grześko. – 
Warto wspomnieć, że firmy te realizo-
wały już w JSW KOKS S.A. podobne 
prace. Co więcej, Koksoprojekt kon-
sultuje z nami dobór podwykonaw-
ców. Mamy wpływ na to, kto buduje 
nam nowoczesną benzolownię. Dla 
nas liczy się przede wszystkim do-
świadczenie i fachowość usług.

– Co zatem da nam modernizacja 
benzolowni w Radlinie?

Opinie Krzysztofa Gozdka, An-
drzeja Grześko i Jerzego Gębala są 
zgodne. JSW KOKS będzie miała 
w swojej „stajni” kolejną (po Przyjaź-
ni) nowoczesną, koksownię. Benzo-
lownia w Radlinie spełniać będzie 
wszystkie najbardziej wyśrubowane 
parametry techniczne produkcji wę-
glopochodnych oraz wymogi BAT 
(Najlepszych Dostępnych Technik).

Wiertnica do wykonywania pali fundamento-
wych w rejonie desorpcji benzolu.

Trudne warunki pracy w rejonie budowy insta-
lacji filtrowania wody pogazowej oraz odstoj-
nika smoły.

KOKSOWniA rADLin
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20 lat Systemu Zarządzania Jakością w Przyjaźni
To już 20 lat funkcjonowania Systemu Zarządzania Jako-
ścią. 1 kwietnia 1996 roku jednostka certyfikująca Bureau 
Veritas Quality International (BVQI) z siedzibą w Londy-
nie przyznała Zakładom Koksowniczym „Przyjaźń” certy-
fikat uznania dla funkcjonującego Systemu Jakości. 

Taka okrągła rocznica nie 
byłaby możliwa, gdyby nie 
zaangażowanie wszystkich 
pracowników, w działania 

na rzecz realizacji procesów, umoż-
liwiających spełnianie wymagań 
i oczekiwań klientów w zakresie 
jakości naszych wyrobów na prze-
strzeni tych lat.
Trochę historii

Przypomnijmy, że decyzja o wdro-
żeniu i certyfikacji Systemu Jakości 
została podjęta przez ówczesne kie-
rownictwo Zakładów Koksowni-
czych „Przyjaźń” w 1993 roku, dla 
zapewnienia dostępu do zagranicz-
nych rynków zbytu z możliwością 
pominięcia różnic w podejściu do 
oferty w obszarze wymagań jako-
ściowych, jakie stawiały firmy euro-
pejskie i USA w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego stulecia. Uznano, 
że zwiększy to wiarygodność Zakła-
dów w oczach klientów i przyczyni 
się do osiągnięcia wzrostu prestiżu 
przedsiębiorstwa na rynku krajo-
wym i zagranicznym.

Od chwili rozpoczęcia prac wdro-
żeniowych obowiązywały normy 
serii ISO 9000 z 1994 roku, podzie-

lone na trzy standardy różniące 
się zakresem wymagań. Podsta-
wowym elementem skutecznego 
wdrożenia systemu była decyzja 
dotycząca wyboru modelu, który 
w najlepszym stopniu będzie dopa-
sowany do potrzeb Zakładów Kok-
sowniczych „Przyjaźń”. Wybrano 
model ISO 9002:1994 (E), który obej-
mował zapewnienie jakości w pro-
dukcji, instalowaniu i serwisie. Na 
uwagę zasługuje fakt, że pierwsze 
wymagania odniesiono do zapew-
nienia jakości klientowi i w takim 
ujęciu miały być realizowane ziden-
tyfikowane procesy. Kolejne aktuali-
zacje normy zmieniały to podejście 
w sposób bardziej „wyrafinowany”, 
stosując zasadę zarządzania przez 
jakość, a zatem realizacji wszystkich 
procesów produkcyjnych i ich do-
kumentowania, z uwzględnieniem 
wymagań jakościowych klienta.

Opracowano dokumentację w po-
staci szeregu procedur spełniających 
wymagania normy. Oczywiście 
można było zastosować wyłączenia 
tak jak i dziś, toteż wyłączono z cer-
tyfikacji serwis. Warto zaznaczyć, że 
proces wdrożenia miał kilka etapów, 

z których ważną kwestią było wy-
szkolenie pracowników mających 
bezpośredni wpływ na funkcjono-
wanie SZJ, w tym także auditorów 
wewnętrznych oraz wszystkich pra-
cowników w celu uświadomienia 
ich roli i znaczenia w działaniach na 
rzecz SZJ.

Na początku 1996 roku został prze-
prowadzony audit certyfikujący, 
w trakcie którego wskazano szereg 
niezgodności. Po przeprowadzeniu 
stosownych działań korygujących 
i przekazaniu do jednostki certyfi-
kującej raportów z ich wykonania, 
BVQI przyznała Zakładom Koksow-
niczym „Przyjaźń” w Dąbrowie Gór-
niczej Certyfikat Systemu Jakości, 

Jeśli dodamy do tego nową insta-
lację benzolowni-destylacji i inne 
nowe obiekty m.in.: wysokospraw-
ną płuczkę benzolu, chłodnicę 
wstępną gazu F=4000 m2, odstojnik 
zmechanizowany z komorą wod-
ną (dekanter) V=210 m3, instalację 
filtracji wody pogazowej z filtrami 
żwirowymi, dodatkowe chłodnice 
spiralne wód procesowych w insta-

lacji desorpcji NH3 i H2S, dozbrojenie 
instalacji absorpcji H2S i NH3 w se-
parator kropel z gazu po istniejącej 
płuczce II-NH3, rozbudowę instalacji 
chłodni wentylatorowych wody 
o dodatkowe 2 chłodnie wentyla-
torowe wody oraz pompy wody 
o wyższych parametrach ciśnienia 
i wydajności oraz budowę nowej 
stacji azotu ciekłego dla potrzeb 

hermetyzacji obiektów radlińskich 
Węglopochodnych, to skala przed-
sięwzięcia mówi sama za siebie. 
Nowoczesność, automatyka proce-
sów, pełna hermetyzacja, lżejsza 
praca dla ludzi. Zakończenie cało-
ści inwestycji przewidziano na ko-
niec października 2017 roku. O po-
stępie prac będziemy informować 
na bieżąco. (JMP)

ZArZąDZAnie
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Za rok okrągła – trzydziesta rocznica
27 stycznia 1987 roku podczas srogiej zimy, z baterii koksowniczej nr 1 w Koksowni 
Przyjaźń (ówczesny Zakład Koksowniczy „Przyjaźń”) wypchnięto pierwsze tony koksu. 
Od tamtej chwili przez prawie trzydzieści lat baterie Przyjaźni wyprodukowały dzie-
siątki milionów ton koksu.

W ciąż wielu pracowni-
ków JSW KOKS S.A. 
doskonale pamięta 
tamte dni. Byli wtedy 

bardzo młodymi koksownikami, 
świeżo upieczonymi absolwenta-
mi szkół technicznych i wyższych 

uczelni. Wspominają po latach, że 
atmosfera przed uruchomieniem 
baterii była niezwykle napięta. 
Nic w tym dziwnego. Ówczesne 
władze w Warszawie interesowa-
ły się Przyjaźnią, ponieważ budo-
wa Koksowni była ściśle związa-

na z działalnością Huty Katowice. 
Dodatkowym utrudnieniem przed 
odpaleniem baterii nr 1 dla mło-
dych koksowników były siarczy-
ste mrozy. Temperatura docho-
dziła nawet do minus 20 stopni 
Celsjusza.

funkcjonującego zgodnie z wyma-
ganiami normy ISO 9002:1994 obo-
wiązujący od dnia 1 kwietnia 1996 
roku w zakresie produkcji koksu, 
smoły surowej, benzolu surowego 
i gazu koksowniczego.

Auditorzy zewnętrzni wielokrotnie 
podkreślali, że w tak skomplikowa-
nej, z punktu widzenia realizacji pro-
cesów produkcyjnych, organizacji 
wdrożenie z sukcesem systemu i jego 
doskonalenie świadczy o ogromnej 
świadomości, fachowości i znajomo-
ści zasad zarządzania przedsiębior-
stwem według najlepszych między-
narodowych standardów.

W ciągu tych 20 lat przeprowa-
dzono wiele auditów wewnętrznych 
i zewnętrznych. Recertyfikowaliśmy 
system jakości kilkakrotnie z powo-
du zasady cykliczności tego procesu 
(co trzy lata) oraz w wyniku aktuali-
zacji normy odniesienia. Ważnym 
osiągnięciem dla naszej firmy były 
wdrożenia na bazie doświadczeń 
Systemu Zarządzania Jakością 
następnych systemów zarządza-
nia i ich zintegrowanie w obszarze 
wspólnych wymagań. Mając do-
świadczenia i ugruntowane zasady 
działania z wykorzystaniem tzw. 
„podejścia systemowego”, można 
było zwiększyć nadzór w innych ob-
szarach działalności tj. ochrona śro-

dowiska i bhp. Opracowano odpo-
wiednią, zgodną z wymaganiami 
dokumentację i zaktualizowano za-
pisy procedur dotyczących SZJ, co 
pozwoliło w znaczący sposób ogra-
niczyć ich ilość, by w konsekwencji 
uzyskać kolejne certyfikaty z wyso-
ką oceną skuteczności realizacji wy-
specyfikowanych wymagań.

Od tego momentu zaczęliśmy mó-
wić o Zintegrowanych Systemach 
Zarządzania. Nasza firma nie spoczę-
ła jednak na laurach, lecz poszerzy-
ła podejście systemowe w kolejnych 
obszarach. Stanowiąc awangardę 
we wdrożeniach systemów zarzą-
dzania, jako pierwsza w Polsce i jed-
na z pierwszych w Europie wdrożyła 
i certyfikowała System Zarządzania 
Energią, a następnie mając świado-
mość występujących zagrożeń w za-
kresie informacji – System Zarządza-
nia Bezpieczeństwem Informacji.

W czasie funkcjonowania ZSZ do-
konano również zmiany jednost-
ki certyfikującej, z BVC (następca 
prawny BVQI) na Polski Rejestr Stat-
ków S.A. (PRS S.A.), dzięki czemu 
mieliśmy możliwość potwierdzenia, 
że niezależnie od tego kto weryfikuje 
zgodność systemu z wymaganiami 
i przyznaje certyfikat, Systemy Zarzą-
dzania są skutecznym narzędziem 
w realizacji założonych celów i wy-

tycznych do stosowania w świetle 
obowiązujących norm międzynaro-
dowych i krajowych standardów.
Dzisiaj...

...Systemy Zarządzania nie sta-
nowią tylko kolejnego elementu 
„papierologii”. Nadrzędny cel to 
uporządkowanie działań w zidenty-
fikowanych procesach, ciągłe ich 
doskonalenie i powtarzalność w ich 
realizacji z wykorzystaniem najlep-
szych dostępnych technik zarządza-
nia i technologii produkcyjnych. 
Czy bez Systemów Zarządzania 
można osiągnąć sukces na rynku? 
Być może tak, ale posiadając cer-
tyfikowane i sprawnie funkcjonują-
ce systemy zarządzania, na starcie 
mamy przewagę nad konkurencją. 
Ponadto nasze Systemy stanowią in-
tegralną część struktury zarządzania 
organizacją JSW KOKS S.A.

Marka JSW KOKS S.A., jako firmy 
pionierskiej w zakresie skutecznego 
wdrożenia i certyfikacji systemów 
zarządzania, jest znana i ceniona 
nie tylko w kraju, ale przede wszyst-
kim wśród naszych zagranicznych 
klientów, stawiających wyśrubowa-
ne wymagania w zakresie jakości, 
środowiska, bhp, bezpieczeństwa 
informacji oraz efektywności ener-
getycznej.

Sebastian Szmidt

KOKSOWniA PrZyJAźń
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Trudne początki
Decyzja o budowie Przyjaźni za-

padła na najwyższych szczeblach 
pod koniec lat 70. Ogromne przed-
sięwzięcie inwestycyjne nieustannie 
gościło na łamach ogólnokrajowych 
mediów, które na bieżąco relacjono-
wały poszczególne etapy budowy 
zakładu. Najpierw wznoszono kon-
strukcje baterii 1 i 2, a potem kolej-
no baterie 3 oraz 4. Niestety kłopo-
ty ekonomiczne PRL-u dały się we 
znaki. Gdy postawiono płyty fun-
damentowe oraz cieplaki „jedynki” 
i „dwójki” zapadła odgórna decyzja 
o wstrzymaniu inwestycji... Polskę to-
czył polityczno-gospodarczy kryzys.

Po upływie trzech lat od wydania 
decyzji o wstrzymaniu inwestycji, 
Przyjaźń otrzymała drugą szansę. 
Na budowie ponownie zgromadzo-
no maszyny, urządzenia, nowe ma-
teriały. Przybyły ekipy specjalistów, 
którzy gonili stracony czas. Ludzie 
pracowali w szaleńczym tempie. 
W 1985 roku powołano sztab szkole-
niowy, który kierował kolejnych za-
trudnionych na praktyki do Często-
chowy, Wałbrzycha i Zdzieszowic. 
W Zdzieszowicach szkolił kadry Przy-
jaźni Jerzy Pustułka, zasłużony mistrz 
murarzy na piecowni w Wydziale 
Produkcji Koksu. Praktyki w Zdzie-
szowicach odbywano na bateriach 
wielokomorowych. Nie wszyscy dzi-
siaj wiedzą, że część załogi Przyjaźni 
podczas lata pracowała w Zdzieszo-
wicach, a w zimie obsługiwała tzw. 
tymczasowe źródło ciepła służące do 
ogrzewania cieplaków, w których 
budowano baterie nr 1 i 2. Warunki 

na Przyjaźni były takie, że... ciepło 
dostarczano z ustawionych na bu-
dowie parowozów...
27 stycznia 1987 – pierwsze 
wypchnięcie koksu

Jak wspominają starsi pracow-
nicy, ostatni okres budowy baterii 
w Przyjaźni to pasmo nieprzespa-
nych nocy. Pracowano w bardzo 
ciężkich warunkach. Niektórzy nie 
schodzili z budowy i spali w prowi-
zorycznych barakach. Dogrzewano 
się na mrozie przy „koksiakach”. Ta 
praca nie poszła jednak na marne. 
„Jedynkę” przygotowano do ofi-
cjalnego oddania przed terminem. 
Ćwiczono wielokrotnie obsługę ba-
terii „na sucho”. Wszyscy wiedzieli 
co mają zrobić w razie nieprzewi-
dzianych kłopotów. Pracowano 
w trybie obsady czterobrygadowe-
go ruchu. Dotyczyło to całego ciągu 
produkcyjnego koksu i węglopo-
chodnych. Skalę problemu zwięk-
szał dodatkowo fakt, że w Polsce 
po raz pierwszy właśnie w Przyjaźni 
uruchamiano nowoczesną instala-
cję suchego chłodzenia koksu.

Tzw. gorący rozruch Zakładu Kok-
sowniczego „Przyjaźń” rozpoczął się 
25 stycznia 1987 roku. O godzinie 
16.00 zasypano, jako pierwszą, ko-
morę nr 101 baterii 1 mieszanką 
węglową w ilości 23 ton. Zasypy-
wanie komór rozpoczęła brygada 
IV z mistrzem zmianowym Zdzisła-
wem Klimkiem i brygadzistą Janem 
Adamczykiem. Funkcję kierownika 
zmiany pełnił wówczas Władysław 
Wnuk. Przy operacji zasypywania 
komór obecni byli: Ryszard Ścibo-

rowski i Bohdan Kołomyjski. Zasy-
pywanie wszystkich komór wspo-
mnianej baterii zakończyło się 26 
stycznia o godzinie 21.20. Zadanie 
wykonała brygada nr IV.

27 stycznia 1987 roku o godzinie 
3.50 nad ranem rozpoczęła się ope-
racja wypychania koksu. Pierwszy 
koks w ilości 16 ton wypchnęła z ko-
mory nr 103 brygada III z mistrzem 
zmianowym Mirosławem Tukajem 
(dzisiaj Dyrektor Koksowni Przyjaźń) 
i brygadzistą Jerzym Dyrką. Kie-
rownikiem zmiany był Adam Janic-
ki. Nad uruchomieniem produkcji 
w baterii nr 1 nadzór sprawował spe-
cjalnie do tego powołany Sztab Uru-
chomienia Wydziału, w składzie: kie-
rownik wydziału – Zygfryd Koj, jego 
zastępcy Tadeusz Wenecki i Czesław 
Borzęcki oraz kierownicy oddziałów: 
Zenon Helt, Henryk Mazur, Józef Stel-
mach i Antoni Szołtysik.

Równolegle z obsadzaniem ko-
mór baterii przeprowadzono uru-
chamianie instalacji Wydziału 
Produkcji Węglopochodnych. Kie-
rownikiem wydziału był Zbigniew 
Przybyś. W skład sztabu urucho-
mienia wydziału wchodzili: zastęp-
ca ds. produkcji Andrzej Grześko, 
zastępca ds. utrzymania ruchu An-
drzej Gwoździowski oraz Andrzej 
Niedziela, Jerzy Koczubik, Antoni 
Borysiewicz, Ryszard Nowak (obec-
nie zastępca Dyrektora Koksowni 
Przyjaźń ds. Produkcji), Jerzy Gębal, 
Janusz Stopa, Roman Wołek, An-
drzej Sobczak, Ryszard Pietruszka. 
Wydział Węglopochodnych został 
uruchomiony w ograniczonym za-

KOKSOWniA PrZyJAźń
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Jest bezpieczniej!
– Pion BHP opublikował analizę 

stanu bezpieczeństwa za 2015 rok, 
w której podsumował wszystkie 
najbardziej istotne problemy zwią-
zane z bezpieczeństwem i higieną 
pracy w spółce. Co się zmieniło 
w porównaniu do 2014 roku? Pra-
cuje nam się bezpieczniej?

Marian Malicki: Oczywiście. 
Liczby nie kłamią. Na prawie 30 
stronach dokumentu szczegółowo 
analizujemy wszystkie zdarzenia, 
które miały miejsce na terenie kok-
sowni Radlin, Jadwiga, Dębieńsko 
i w Przyjaźni. Jeśli weźmiemy sta-
tystykę to w porównaniu z rokiem 
2014 sytuacja w ubiegłym roku ule-
gła znacznej poprawie. Zmniejszyła 
się w JSW KOKS liczba wypadków. 
W 2014 odnotowaliśmy 24 wypad-
ki, a w ubiegłym tylko 21, z czego 
cztery „wypadki” były wypadkami 
bez tzw. przerw w pracy, a jeden 
wypadek nie został uznany przez 
pracodawcę. Reasumując zare-
jestrowaliśmy aż o 7 wypadków 
mniej. Zewnętrzne państwowe kon-

trole nie stwierdziły w JSW KOKS 
rażących zaniedbań ze strony pra-
codawcy. Praktycznie w trakcie 
kontroli zalecenia inspektorów były 
realizowane na bieżąco.

– W której koksowni pracowało 
się najbezpieczniej?

– Należy pochwalić pracowni-
ków Koksowni Dębieńsko. Przez 12 
miesięcy ubiegłego roku nie zano-
towaliśmy tam żadnego wypadku. 
W Koksowni Jadwiga odnotowano 
3 wypadki, w Przyjaźni z racji wiel-
kości zakładu 10, a w Radlinie 3. Je-
den wypadek dotyczył pracownika 
administracji.

– Może wpływ na taką sytuację 
miały szkolenia organizowane 
wśród pracowników spółki?

– Myślę, że stała akcja szkolenio-
wa, którą realizują służby BHP mia-
ła spory wpływ na bezpieczeństwo 
pracy. Wzrasta świadomość zagro-
żeń wśród pracowników. Pracuje-
my przecież w bardzo niebezpiecz-
nej branży, gdzie pracownik np. 
na wydziałach produkcyjnych na 

bateriach koksowniczych jest stale 
narażony na duże ryzyko wypad-
kowe. Stale organizujemy szkolenia 
kwartalne, które wcale nie wyni-
kają z mocy przepisów prawnych. 
Podczas takich szkoleń omawiamy 
bieżące sytuacje wypadkowe, po-
tencjalne zagrożenia, analizujemy 
z pracownikami awarie urządzeń, 
które mogą powodować zagroże-
nie życia i zdrowia.

– Koksownictwo jest niebezpiecz-
nym fachem. Czy wydarzył się 
w ubiegłym roku jakiś wypadek 
ciężki?

– Wszystkie zarejestrowane wy-
padki były na szczęście dla po-

Rozmowa z Marianem Malickim, szefem Biura BHP w JSW KOKS S.A.

Redakcja Magazynu Koksow-
niczego zwraca się z prośbą do 
Pracowników JSW KOKS S.A., 
którzy dysponują archiwalnymi 
materiałami, zdjęciami przed-
stawiającymi pierwsze lata bu-
dowy i działalności Koksowni 
Przyjaźń o wypożyczenie posia-
danych archiwaliów. Pragnie-
my również zamieścić wspo-
mnienia ludzi, którzy pamiętają 
czasy budowy pierwszych bate-
rii w Koksowni Przyjaźń.

Materiały prosimy składać 
w Biurze Komunikacji (Budy-
nek Dyrekcji Koksowni Przyjaźń, 
3 piętro).

Redakcja

regionie i jest jedną z najnowocze-
śniejszych koksowni w Europie. 
W ostatnich latach w unowocześnie-
nie Przyjaźni spółka zainwestowała 
miliardy złotych. Starej „jedynki” od 
kilku lat już nie ma... Na jej miejscu 
stoi nowa bateria, którą zbudowano 
od podstaw i byli przy tym obecni 
pracownicy pamiętający budo-
wę z 1987 roku. JSW KOKS ciągle 
unowocześnia swoje koksownie i to 
nawet w ciężkich dla branży węglo-
wo-koksowniczej czasach. Spółka 
zalicza się do grona największych 
polskich eksporterów i czołowych 
europejskich producentów koksu 
i wyrobów węglopochodnych.

Jerzy Pikuła

kresie niezbędnym do odbioru gazu 
z uruchomionej baterii. Później uru-
chamiano sukcesywnie poszczegól-
ne węzły i instalacje towarzyszące: 
odfenolownię w połączeniu z odpę-
dem amoniaku i oczyszczalnię ście-
ków, absorpcję niskociśnieniową 
z odbenzolowaniem gazu, sprężarki 
gazu, absorpcję wysokociśnienio-
wą, odsiarczalnię.

„Odpalenie” baterii nr 1 obyło się 
bez większych problemów. Kolejne 
baterie uruchomiono 24 kwietnia 
1987, 22 września 1988 i 10 grud-
nia 1988 r. Dzisiaj Koksownia Przy-
jaźń będąca częścią JSW KOKS 
S.A. zaliczana jest do największych 
zakładów pracy w zagłębiowskim 

BhP
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Dąbrowski zjazd samorządowców
3 i 4 marca br. w Dąbrowie Górniczej, w Pałacu Kultu-
ry Zagłębia, odbyło się XXXVII Zgromadzenie Ogólne 
Związku Miast Polskich. Było ono połączone z przypada-
jącym w tym roku jubileuszem 25-lecia restytucji ZMP 
oraz 100-leciem praw miejskich Dąbrowy Górniczej.  
Na ekranach prezentowano dorobek największych 
przedsiębiorstw działających na terenie gminy.

W PKZ stawiło się ponad 350 sa-
morządowców, prezydentów, bur-
mistrzów, przewodniczących RM 
z miast członkowskich Związku – de-
legatów z miast do Zgromadzenia 
Ogólnego i obserwatorów. Wśród 
gości byli przedstawiciele parla-
mentu i rządu. List prezydenta 
Andrzeja Dudy odczytał minister 
w Kancelarii Prezydenta RP An-
drzej Dera.

Delegaci przyjęli sprawozdania 
z działalności oraz realizacji budże-
tu Związku za rok 2015, uzgodnili 
zmiany w statucie ZMP oraz budżet 
na rok 2016. Odbyły się także wy-

bory uzupełniające do Komisji Re-
wizyjnej. Uzgodniono również tezy 
programu działań Związku. Za naj-
ważniejsze wyzwania na 2016 rok 
samorządowcy uznali m.in. finanse 
samorządowe, kwestie edukacji, 
planowania przestrzennego oraz 
większej aktywności przedstawicie-
li miast w Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, w pra-
cach komisji sejmowych i senackich 
oraz w stowarzyszeniach i organiza-
cjach regionalnych.

O najważniejszych aktualnych 
sprawach dyskutowano w zespo-
łach tematycznych. Mówiono o fi-

nansach miast, edukacji (likwida-
cji gimnazjów), polityce społecznej 
(program 500+) oraz ustawie o re-
witalizacji.

Imprezą towarzyszącą była „Ka-
wiarenka Obywatelska” zorgani-
zowana przez Biuro Organizacji 
Pozarządowych i Aktywności Oby-
watelskiej UM Dąbrowy Górniczej 
oraz Związek Miast Polskich. Do 
Kawiarenki  zapraszały organizacje 

Na sali dąbrowskiego PKZ obecnych było ponad 
350 samorządowców.

szkodowanych wypadkami z tzw. 
lżejszymi uszkodzeniami ciała. Nie-
mniej jednak w dwóch przypad-
kach w dochodzeniach uczestniczy-
ła policja, prokuratura i inspekcja 
pracy. Wynikało to jednak z mocy 
przepisów, bowiem liczy się fakt 
zgłoszenia. Kiedy zainteresowany 
zgłasza pod numerem 112 wypa-
dek, Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego powiadamia automatycznie 
stosowne organa.

– Pion BHP nie pilnuje tylko bez-
pieczeństwa pracowników spółki 
JSW KOKS. Przyglądacie się także 
pracownikom firm zewnętrznych, 
którzy realizują na terenie poszcze-
gólnych koksowni prace zlecone.

– Pracownicy Biura BHP stale mo-
nitorują firmy zewnętrzne. Dla pra-

cowników tych firm także organi-
zujemy szkolenia bhp. Nadzór nad 
pracownikami jest u nas dopraco-
wany i sprawdzony. Obowiązuje 
u nas dokument standardów bez-
pieczeństwa, w którym określamy 
wymogi jakie muszą spełniać pod-
mioty zewnętrzne, które zamierzają 
u nas podjąć się wykonania jakie-
gokolwiek zlecenia. W 2015 roku 
przeszkoliliśmy aż 2640 osób z firm 
zewnętrznych. Każda osoba posia-
da tzw. paszport bezpieczeństwa 
i bez tego dokumentu nikt nie może 
z zewnątrz u nas pracować.

– Proszę powiedzieć jak pan oce-
nia współpracę ze społecznymi in-
spektorami pracy?

– Społeczni inspektorzy pracy 
spotykają się systematycznie na 

posiedzeniach komisji. Są współ-
twórcami zakładowej tabeli środ-
ków ochrony indywidualnej, mają 
wpływ na dobór asortymentów. 
Uważam, że opracowanie tabeli 
środków ochrony indywidualnej 
jest naszym wspólnym sukcesem. 
Od 1 października 2015 roku każ-
dy pracownik ma takie same sor-
ty odzieżowe na poszczególnych 
stanowiskach pracy w różnych 
koksowniach. Niezależnie od tego 
społeczni inspektorzy uczestniczą 
w zakładowym przeglądzie warun-
ków pracy. W tym roku przegląd 
odbędzie się niebawem w kwietniu. 
W Koksowni Przyjaźń przegląd bę-
dzie trwał 3 dni, a w koksowniach 
zabrzańskich potrwa krócej.

Notował: Jerzy Pikuła

WyDArZeniA
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1,5-roczny Maciuś Kowal-
ski urodził się z zaburzenia-
mi napięcia mięśniowego. 
Dziecko potrzebuje wielo-
profilowej rehabilitacji, le-
czenia u specjalistów oraz 
dalszej diagnostyki. Koszty 
rehabilitacji przekraczają 
możliwości finansowe rodzi-
ców. Mimo tych wszystkich 
kłopotów Maciuiś jest dziec-
kiem pogodnym i upartym, 
co motywuje go do dalszej pracy. Jeśli chcesz wes-
przeć dziecko, przekaż swój 1% podatku, wpisując nr 
KRS 0000037904, cel szczegółowy: 23900 Kowalski 
Maciej Dąbrowa Górnicza.

6-letnia Jagódka 
Labus z Chorzowa 
zwraca się z prośbą 
o wsparcie, które 
umożliwi jej samo-
dzielną egzystencję. 
Koszty leczenia dziec-
ka w 2016 r. wyniosą 
ponad 45 000 zł, zaś 
operacja stóp i ko-
lan to sumy kilka-
krotnie większe. 1% 
podatku można prze-
kazać, wpisując nr 
KRS 0000174486, cel 
szczegółowy: Jagoda Labus.

Pomóżmy naszym bliskim i znajomym 
Zbliża się koniec okresu składania zeznań podatkowych. Zgodnie z przepisami, może-
my wesprzeć 1 % swojego podatku potrzebujących. Jak co roku, przedstawiamy proś-
by o wsparcie znajomych bądź krewnych pracowników naszej Grupy Kapitałowej. 

działające na rzecz aktywizacji oby-
watelskiej i poprawy jakości oraz 
skuteczności komunikacji władzy 
z mieszkańcami. 

Przedstawiciele mediów, korzysta-
jąc z okazji przepytywali samorzą-
dowców w kwestiach najbardziej 
aktualnych problemów społecz-
nych m.in. programu 500+.

– Samorządowcy mieli swój udział 
w przygotowaniu założeń ustawy 
500+. Dzisiaj od strony technicznej 
to kwestia odpowiednich środków. 

W Dąbrowie Górniczej zrobimy 
wszystko aby od 1 kwietnia ruszyć 
z tym programem, ale muszę pod-
kreślić, że nie wszystko zależy od 
samorządów lokalnych – stwierdził 
Zbigniew Podraza – prezydent Dą-
browy Górniczej, członek Zarządu 
Związku Miast Polskich.

Trochę więcej obaw wyrażał Zyg-
munt Frankiewicz, prezydent Gliwic 
i jednocześnie prezes ZMP. – Samo-
rządy są sprawne i będą przyjmo-
wać bez zwłoki wnioski od zaintere-

sowanych osób. Ta machina z całą 
pewnością ruszy i nabierze tempa. 
Nie ukrywam jednak, że to zadanie 
będzie dla miast i gmin kosztowne, 
ponieważ trzeba będzie zatrudnić 
dodatkowych urzędników do ob-
sługi petentów. Według szacunków 
w skali kraju potrzebnych będzie 
do obsługi programu 500+ ok. 7 ty-
sięcy urzędników, a chcielibyśmy 
ograniczać administrację lokalną. 
Tego się właśnie w Związku Miast 
Polskich obawiamy. (mp)

PO GODZinAch
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KUPON KONKURSOWY

Poziomo: 1 – stopiony na ciągliwą masę cukier, 5 
– najstarszy polski dąb, 8 – dychawica, 9 – żołnierz 
przed przysięgą, 10 – Izaak – angielski matematyk 
i fizyk, 11 – poetycko o koniu, 12 – samowolne 
opuszczenie lekcji, 14 – opiekunka do dzieci, 16 – 
nie zawsze bezchmurne, 17 – rybka akwariowa, 
19 – zmartwienia, 21 – np. Poznańskie Słowiki, 22 – 
tam powstaje mąka, 25 – odwet, 28 – niezbędny do 
gotowania zupy, 29 – model Opla, 30 – ziomek, 32 
– alkohol dwuwodorotlenowy, 34 – morowa zaraza, 
35 – odległości między dźwiękami gamy o 10 stopni, 
36 – zielononiebieski minerał stosowany jako kamień 
szlachetny, 37 – Reiner Maria, znany poeta niemiecki, 
38 – typ szkoły, 39 – do powiek lub ust.

Pionowo: 1 – psy szczekają, a ona idzie dalej, 2 – 
“twarz” psa, 3 – prymitywna, “polowa” ubikacja, 
4 – pieczątka, 5 – papierowy pieniądz, 6 – pokaz, 
7 – wiosenne kwiaty, 13 – zupa z wkładką, 15 – 
coś z biżuterii, 18 – święta księga mahometan, 
20 – pomost ułatwiający przeładunek towarów, 
23 – jest nim aligator, 24 – specjalista od oczu, 26 – 
najpopularniejsze wcielenie Louisa de Funes, 27 
– najlepsza z makiem, 28 – ancymonek, 31 – autor 
Ulissesa, 33 – dawni wędrowni kuglarze

Litery z pól numerowanych w dolnym rogu od 1 do 
11 utworzą rozwiązanie. Rozwiązania na wyciętym 
kuponie konkursowym prosimy wrzucać do skrzynek 
z napisem „Magazyn Koksowniczy” rozmieszczonych 
na terenie poszczególnych koksowni do 29 kwietnia. 
Na zwycięzców czekają nagrody. 

Krzyżówka z hasłem

rOZryWKA

Rozgłośnia „FAMA” działająca 
w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie 
Górniczej, corocznie, od 24 lat, or-
ganizuje dla swoich pracowników 
konkurs z okazji Dnia Koksownika. 
Konkurs ten jest wpisany w kalen-
darz wydarzeń i uroczystości przy-
padających na majowe koksowni-
cze święto.

W konkursie prosimy pracowni-
ków JSW KOKS S.A. oraz spółek za-

Konkurs Rozgłośni FAMA
leżnych o odpowiedź na jedno, pro-
ste pytanie, a spośród prawidłowych 
odpowiedzi podczas realizowanej na 
żywo audycji w dniu 9 maja 2016 
roku rozlosujemy nagrody ufundo-
wane przez sponsorów.

Konkurs trwa od 1 do 29 kwietnia 
2016 r.

Pytanie konkursowe: Kto odpo-
wiada za stan bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w Spółce?

Prawidłowe odpowiedzi prosimy 
zgłaszać telefonicznie do Rozgłośni 
Fama pod nr tel. 32 757 52 23 do 
29 kwietnia 2016 roku.

Imię i nazwisko ...............................................................

Wydział .............................. Nr ewidencyjny .................
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