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Sprawy Społeczne

Porozumienie w sporze zbiorowym 
w JSW KOKS S.A.
30 września 2014 r. przedstawiciele Zarządu JSW KOKS 
S.A. i Związków Zawodowych działających w JSW KOKS 
S.A. podpisali Porozumienie z dnia 30 września 2014 r. 
w sprawie zakończenia sporu zbiorowego w JSW KOKS 
S.A. z siedzibą w Zabrzu.

Zgodnie z zapisami Porozumie-
nia:
•	zostaną	 wypłacone	 Pracowni-
kom	 JSW	 KOKS	 S.A.	 nagrody	
pieniężne	w	terminie	do	dnia	10	
listopada	 2014	 r.	 łącznie	 z	 wy-
płatą	 wynagrodzenia	 za	 pracę	
za	 miesiąc	 październik	 2014	 r.,	
według	regulaminu,	który	zosta-
nie	uzgodniony	przez	Związki	Za-
wodowe	z	Pracodawcą,

•	Zarząd	 JSW	 KOKS	 S.A.	 i	 Związ-
ki	Zawodowe	działające	w	JSW	
KOKS	 S.A.	 zobowiązały	 się	 do	
podjęcia	 od	 stycznia	 2015	 r.	
negocjacji	 w	 sprawie	 nowego	
Zakładowego	 Układu	 Zbioro-
wego	 Pracy	 dla	 Pracowników	
JSW	 KOKS	 S.A.	 oraz	 Pakietu	
Gwarancji	 Zatrudnienia	 (Socjal-
nych)	 dla	 Pracowników	 JSW	
KOKS	 S.A.	 nie	 objętych	 Pakie-
tem	 Gwarancji	 Socjalnych	 dla	
Pracowników	 Kombinatu	 Kok-
sochemicznego	 „Zabrze”	 S.A.	
z	dnia	18.05.2011	r.

•	Strony	określiły	 zasady,	warun-
ki	 i	 zastrzeżenia	 dotyczące	 nie-
wypowiadania	 umów	 o	 pracę	
Pracownikom	 JSW	 KOKS	 S.A.,	
którzy	 nie	 są	 objęci	 Pakietem	
Gwarancji	 Socjalnych	 dla	 Pra-
cowników	 Kombinatu	 Kok-
sochemicznego	 „Zabrze”	 S.A.	
z	 dnia	 18.05.2011	 r.	 Pracodaw-

ca,	 z	 zastrzeżeniem	pkt.	 1	poni-
żej,	 zobowiązał	 się,	 że	 do	 dnia	
30	 listopada	 2016	 r.	 nie	 będzie	
wypowiadał	umów	o	pracę	Pra-
cownikom	 nie	 objętym	 Pakie-
tem	 Gwarancji	 Socjalnych	 dla	
Pracowników	 Kombinatu	 Kok-
sochemicznego	 „Zabrze”	 S.A.	
z	dnia	18.05.2011	r.
1.	 Zobowiązanie	 Pracodawcy,	

o	którym	mowa	powyżej,	nie	ogra-
nicza	i	nie	pozbawia	prawa	Praco-
dawcy	do:
•	wypowiedzenia	 umowy	 o	 pra-
cę	 z	 przyczyny	 leżącej	 po	 stro-
nie	 pracodawcy,	 jeżeli	 jednym	
z	kryteriów	doboru	pracowników	
będzie	osiągnięcie	przez	pracow-
nika	wieku	emerytalnego	 i	pra-
wa	do	emerytury,	

•	wypowiedzenia	umowy	o	pracę	
zawartej	 na	 czas	 określony	 do	
czasu	 wyłączenia	 starej	 baterii	
w	Koksowni	„Dębieńsko”,

•	wypowiedzenia	umowy	o	pracę	
z	 przyczyny	 leżącej	 po	 stronie	
pracownika,

•	wypowiedzenia	 zmieniającego	
warunki	 pracy	 lub	warunki	 pła-
cy	 albo	 warunki	 pracy	 i	 płacy,	
jeżeli	 proponowana	 pracowniko-
wi	 nowa	 stawka	 miesięcznego	
wynagrodzenia	zasadniczego	bę-
dzie	 co	 najmniej	 równa	 średniej	
wysokości	 stawek	 miesięcznego	

wynagrodzenia	 zasadniczego	
pracowników	 zatrudnionych	 na	
proponowanym	 stanowisku	 pra-
cy	 w	 danej	 komórce	 organiza-
cyjnej.	W	przypadku	nie	istnienia	
proponowanego	 stanowiska	pra-
cy	w	danej	komórce	organizacyj-
nej,	proponowana	pracownikowi	
nowa	 stawka	 miesięcznego	 wy-
nagrodzenia	 zasadniczego	 bę-
dzie	 co	 najmniej	 równa	 średniej	
wysokości	 stawek	 miesięcznego	
wynagrodzenia	 zasadniczego	
pracowników	 zatrudnionych	 na	
podobnym	 stanowisku	 pracy	
w	danej	lub	innej	komórce	organi-
zacyjnej;	z	zastrzeżeniem	stosowa-
nia	Pakietu	Gwarancji	Socjalnych	
dla	 Pracowników	 Kombinatu	
Koksochemicznego	 „Zabrze”	 S.A.	
z	dnia	18.05.2011	r.	w	stosunku	do	
pracowników	 objętych	 tym	 Pa-
kietem.
30	września	2014	r.	przedstawicie-

le	Zarządu	JSW	KOKS	S.A.	i	Związ-
ków	 Zawodowych	 działających	
w	 JSW	KOKS	 S.A.	 podpisali	 także	
Porozumienie,	 na	 mocy	 którego	
w	 okresie	 przejściowym	 od	 dnia	
2.01.2014	r.	do	dnia	30.11.2016	r.,	
dopuszczają	 zawieranie	 umów	
o	pracę	w:	Koksowni	Radlin,	Kok-
sowni	 Dębieńsko	 i	 Koksowni	 Ja-
dwiga	zgodnie	z	postanowieniami	
ZUZP	dla	Pracowników	Kombinatu	
Koksochemicznego	„Zabrze”	z	dnia	
2.07.2007	r.	z	późn.	zm.
O	 szczegółach	 postanowień	 za-

wartych	 w	 Porozumieniach	 bę-
dziemy	 informować	 w	 kolejnym	
numerze	Magazynu.

Zarząd JSW KOKS S.A.

Osiągnięto konsensus



4 Magazyn KoKsowniczy

zarząDzanIe

Dwa lata intensywnej pracy
W siedzibie JSW KOKS S.A. 30 września br. odbyło się 
spotkanie podsumowujące prawie dwa lata pracy ze-
społów uczestniczących wspólnie z Keystone Consulting 
w projekcie opracowania struktury organizacyjnej oraz 
modelu zarządzania zasobami ludzkimi w segmencie 
koksowniczym Grupy Kapitałowej JSW.
–	Rozpoczęliśmy	ten	projekt	oficjal-

nie	w	grudniu	2012	roku.	Za	nami	
więc	prawie	dwa	lata	bardzo	wytę-
żonej	pracy	związanej	ze	zmianami	
struktury	 organizacyjnej	 naszego	
segmentu.	Dziękuję	wszystkim	oso-
bom	 biorącym	 udział	 w	 spotka-
niach	zespołów.	W	pracach	oprócz	
konsultantów	 KSC	 z	 naszej	 strony	
uczestniczyło	wiele	 osób,	 które	 od-
były	 dziesiątki	 spotkań,	 wypraco-
wując	 nowy	 model	 zarządzania,	
wynagradzania	i	premiowania	na-
szych	pracowników.	W	spotkaniach	
tych	uczestniczyli	także	przedstawi-
ciele	organizacji	związkowych.	Ale	
o	 pełnym	 sukcesie	 tego	 projektu	
będziemy	mogli	powiedzieć	w	mo-
mencie,	 gdy	 wynegocjujemy	 ze	
stroną	społeczną	wszystkie	aspekty	
nowego	 systemu	 wynagradzania	
i	 premiowania	 pracowników	 JSW	
KOKS	 S.A.	 –	mówił	 Prezes	 Zarządu	
Spółki	 Edward Szlęk. – Generalne 
przesłanie	 zmian,	 które	 wprowa-
dzamy	 w	 modelu	 zarządzania	 fir-
mą	 jest	proste	 –	 chcemy,	by	 zasa-
dy	wynagradzania	 i	premiowania	
były	jasne,	zrozumiałe	i	wynikające	
z	konkretnych	czynników.	Chcemy	
by	każdy	pracownik	wiedział	kiedy	
i	za	co	należy	mu	się	premia,	a	nie	
zastanawiał	się	kiedy	związkom	za-
wodowym	uda	się	brzydko	mówiąc	
„wyszarpać”	 jakieś	dodatkowe	pie-
niądze	dla	załogi	–	stwierdził	prezes	
Szlęk.
Co	 zostało	 zrobione?	 Od	 końca	

2012	roku	w	ramach	prac	zespołów	
wypracowano	nowy	 jednolity	mo-
del	 organizacyjny	 segmentu	 kok-

sowniczego,	 dokonano	 opracowa-
nia	 docelowych	 opisów	 stanowisk	
pracy	 oraz	 usystematyzowano	 ich	
nazewnictwo	 (jedną	 obiektywną	
metodą	 umożliwiającą	 uwzględ-
nienie	 rożnych	 aspektów	 pracy)	
wszystkie	stanowiska	pracy	w	spół-
kach	objętych	projektem.
Dzięki	 wysiłkowi	 poszczególnych	

zespołów	powstała	 jednolita	 i	 spój-
na	hierarchia	stanowisk	pracy	i	ta-
ryfikator	stanowisk	pracy	oparty	na	
wynikach	 wartościowania.	 Zapro-
jektowany został również jednolity 
system motywacyjny dla pracow-
ników wszystkich spółek objętych 
nowym projektem.
Opracowany	 kwartalny	 system	

premiowania	jest	czytelny,	obejmu-
je	dwie	grupy	pracowników:
I	GRUPA	–	bezpośrednia	produk-

cja	(15	proc.	premii	od	płacy	zasad-
niczej),	
II	GRUPA	 –	 tzw.	 obszar	wsparcia	

do	którego	należą	pracownicy	po-
zostałych	 komórek	 organizacyj-
nych	(10	proc.	premii	od	płacy	za-
sadniczej).
Oczywiście	warunkiem	premii	jest	

dodatni	 dochód	 netto	 JSW	 KOKS	
S.A.
Podczas	 spotkania	 podsumo-

wującego	 dwa	 lata	 pracy	 nad	
projektem	 Bogusław Smółka,	 
Członek	 Zarządu	 ds.	 Produkcji	
i	 Techniki	 podziękował	 w	 imieniu	
kadry	menedżerskiej	Spółki	wszyst-
kim	 zaangażowanym	 w	 opraco-
wanie	 nowego	 modelu	 organiza-
cyjno-płacowego	 dla	 segmentu	
koksowniczego.

–	 Dziękuję	 za	 zaangażowanie	
wszystkim	 pracownikom	 spółki	
i	 przedstawicielom	 strony	 społecz-
nej.	W	imieniu	Zarządu	JSW	KOKS	
mogę	 stwierdzić,	 iż	 jesteśmy	goto-
wi	do	wprowadzenia	nowego	sys-
temu	 motywacyjnego.	 Zdajemy	
sobie	sprawę,	że	na	wprowadzenie	
zmian	 potrzebna	 jest	 zgoda	 spo-
łeczna.	Ale	musimy	także	wszyscy	
pamiętać,	 że	nowy	 system	wyna-
gradzania	 i	premiowania	 jest	uza-
leżniony	od	wyników	finansowych	
naszej	 firmy	 –	 podsumował	 Bogu-
sław	Smółka.
Przypomnijmy	 –	w	 pracach	 nad	

projektem	 w	 zespole	 projektowym	
ds.	wartościowania,	który	wypraco-
wał	 kryteria	 wartościowania,	 wy-
cenę	stanowisk	oraz	 zaprojektował	
kategorie	zaszeregowania	uczestni-
czyli	 (oprócz	 Zarządu	 Spółki	 i	 kon-
sultantów	KSC):	Iwona Gozdek, Jo-
lanta Miklaszewska, Erwin Zmuda, 
Krzysztof Gozdek, Krzysztof Kaleta, 
Mirosław Tukaj, Ryszard Nowak, 
Marian Malicki, Jolanta Motelska, 
Ireneusz Borzęcki, Henryk Grabow-
ski, Waldemar Wal, Rafał Dąbek, 
Bogusława Dziadosz, Mariola Ber-
nat, Irena Przybysz, Mariusz Ga-
łuszka, Rafał Menżyk, Zenon Fiuk, 
Jarosław Gałka, Grażyna Grze-
sikowska, Mariusz Zarzycki, Raj-
mund Balcerek.
Członkami	 zespołu	 ds.	 systemu	

premiowego	 byli:	 Iwona Gozdek, 
Jolanta Miklaszewska, Mirosław 
Tukaj, Krzysztof Gozdek, Zbigniew 
Sobala, Zygmunt Neumann, Zbi-
gniew Rosołowski, Krzysztof Kale-
ta, Leszek Lewandowski, Jolanta 
Motelska, Łukasz Borecki, Zenon 
Fiuk, Irena Przybysz, Jarosław Gał-
ka, Mariusz Gałuszka, Dariusz Sa-
lamon, Waldemar Wal, Rafał Dą-
bek, Bogusława Dziadosz, Mariola 
Bernat. 

(JMP)
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Inwestycje na finiszu
Nowa wsadnica w Jadwidze...
28.11.2012	 r.	 spółka	 Kombinat	

Koksochemiczny	 „Zabrze”	 S.A.	 za-
warła	 umowę	 z	 konsorcjum	 firm:	
Przedsiębiorstwo	 Remontowo-Pro-
dukcyjne	 „ZK-REM”	 Sp.	 z	 o.o.	 oraz	
Przedsiębiorstwo	 Budowy	 Pieców	
Przemysłowych	 „PIEC-BUD”	 Wro-
cław	Sp.	z	o.o.	na	realizację	zadania	
inwestycyjnego	pn.	„Nowa wsadni-
ca dla baterii koksowniczej w Kok-
sowni Jadwiga, ul. Zamkowa 9 
w Zabrzu”.	Zakres	prac	obejmował	
opracowanie	dokumentacji	projek-
towej	 dla	 nowej	 wsadnicy,	 stano-
wiska	 rezerwowych	 ubijarek	 oraz	
wybudowanie	wsadnicy.	 Pierwsza	
koncepcja	 nowej	 wsadnicy	 przed-
stawiona	 została	 przez	 Wykonaw-
cę	 do	 zaopiniowania	 w	 styczniu	
2013	 r.,	a	po	uwzględnieniu	uwag	
inwestorskich,	 już	w	marcu	2013	 r.	
zaakceptowany	 został	 jej	 projekt	
bazowy.	Równolegle	z	pracami	nad	
projektem	 bazowym	 nowej	 wsad-
nicy	 projektowane	 były	 i	 na	 bie-
żąco	 opiniowane	 przez	 Inwestora	
jej	 główne	 elementy,	 co	 pozwoliło	
na	przekazanie	Wykonawcy	placu	
budowy	w	maju	2013	r.	W	związku	
z	 faktem,	 że	poszczególne	 elemen-
ty	wsadnicy	prefabrykowane	były	
w	halach	produkcyjnych,	na	plac	
budowy	dostarczano	je	jako	gotowe	
elementy	do	montażu.	W	paździer-
niku	2013	r.	były	widoczne	pierwsze	
postępy	prac,	gdzie	na	nowym	frag-
mencie	 torowiska	 wsadnicy	 zabu-
dowane	zostały	mechanizmy	jazdy	
wraz	z	konstrukcją	nośną	wsadnicy.	
W	następnych	miesiącach	 prowa-
dzona	 była	 zabudowa	 kolejnych	
elementów,	tj.	m.in.	konstrukcji	sta-
lowej	pod	mechanizm	komory	na-
bojowej,	 zbiorników	 węgla,	 drąga	
wypychowego,	 kabiny	 operatora,	
odźwiernika,	 mechanizmów	 speł-
niających	 wymagania	 przepisów	
ochrony	 środowiska	 oraz	 ubijarek	

węgla.	Od	lutego	2014	roku	wsad-
nica	była	dozbrajana	w	 instalację	
elektryczną	i	AKPiA,	hydrauliczną,	
centralnego	smarowania	oraz	sprę-
żonego	powietrza.	W	maju	 2014	 r.	
Wykonawca	 po	 przeprowadzeniu	
prób	 funkcjonalnych	 poszczegól-
nych	urządzeń	i	instalacji,	pisemnie	
poinformował	o	zakończeniu	wszyst-
kich	prac	i	o	gotowości	do	rozruchu	
nowej	 wsadnicy.	 Na	 podstawie	
tego	zgłoszenia	16.06.2014	r.	Dyrek-
tor	Koksowni	Jadwiga,	przy	udziale	
Zakładowego	 Zespołu	 Specjalistów	
Opiniujących,	 przyjął	 nową	wsad-
nicę	 do	 rozruchu,	 w	 tym	 do	 prze-
prowadzenia	 próby	 72-godzinnnej	
pracy.	Próba	 taka	 została	przepro-
wadzona	z	wynikiem	pozytywnym	
od	 28.07.2014	 r.	 do	 31.07.2014	 r.	
Odbiór	końcowy	zadania	odbył	się	
w	 dniu	 04.08.2014	 r.,	 na	 którym,	
przy	 ponownym	 udziale	 Zakłado-
wego	 Zespołu	 Specjalistów	Opiniu-
jących,	 nowa	 wsadnica	 została	
przekazana	do	eksploatacji.	Dzisiaj,	
podsumowując	 zakres	 prac	 jaki	
należało	 wykonać	 do	 osiągnięcia	
celu,	 tj.	usprawnienia	procesu	pro-
dukcji	 koksu	 oraz	 skrócenia	 czasu	
cyklu	obsługi	komory	koksowniczej	
z	20	do	15	minut,	należy	podkreślić	
duże	 zaangażowanie	 w	 procesie	
realizacji	 przedmiotowego	 zadania	
Wykonawcy,	 kadry	 Koksowni	 Ja-
dwiga	 oraz	 służb	 inwestycyjnych	
Spółki.	 Cel	 ten	 udało	 się	 uzyskać	
również	 poprzez	 zastosowanie	 no-
woczesnych	 technologii,	 w	 tym	
materiałowych,	 oraz	 wysokiego	
stopnia	 zautomatyzowania	 więk-
szości	 wykonywanych	 na	 nowej	
wsadnicy	 operacji	 technologicz-
nych.	Osiągnięcie	z	kolei	tego	celu	
było	konieczne	z	uwagi	na	wysokie	
wymagania	jakie	stawiane	są	przez	
współczesne	 koksownictwo	 w	 za-
kresie	 poprawności	 i	 skuteczności	
przebiegu	 procesów	 technologicz-

nych	 oraz	 konieczności	 uzyskiwa-
nia	 coraz	 to	 lepszej	 jakości	 końco-
wego	wyrobu	handlowego.

...i stanowisko rezerwowych ubijarek
Równolegle	 do	 prac	 realizowa-

nych	 w	 zakresie	 zadania	 pn.	 „Bu-
dowa	 nowej	 wsadnicy	 dla	 baterii	
koksowniczej	 w	 Koksowni	 Jadwi-
ga”	 (dokumentacja	 projektowa	dla	
nowej	 wsadnicy	 i	 stanowiska	 re-
zerwowych	 ubijarek	 oraz	 budowa	
wsadnicy),	 po	 zatwierdzeniu	 przez	
Inwestora	dokumentacji	projektowej	
dla	przedsięwzięcia	inwestycyjnego	
pn. „Budowa stanowiska rezerwo-
wych ubijarek wraz z infrastruk-
turą w Koksowni Jadwiga przy ul. 
Zamkowej 9 w Zabrzu”	oraz	uzyska-
niu	 7.02.2014	 r.	 ostatecznej	 decyzji	
pozwolenia	 na	 budowę,	 rozpoczę-
ta	 została	 procedura	 przetargowa	
wyłonienia	 Wykonawcy	 zadania.	
W	wyniku	 rozstrzygniętego	 przetar-
gu,	 w	 kwietniu	 2014	 r.	 podpisana	
została	 umowa	 z	 Wykonawcą,	 tj.	
Przedsiębiorstwem	 Remontowo-
Produkcyjnym	 „ZK-REM”	 Sp.	 z	 o.o.,	
a	 w	 dniu	 14.04.2014	 r.	 nastąpiło	
przekazanie	 placu	 budowy.	 Wy-
konawca	 zadania	 w	 bardzo	 szyb-
kim	 tempie	 przystąpił	 do	 budowy	
stanowiska	 rezerwowych	 ubijarek	
i	 już	 30.04.2014	 r.	 zabetonowane	
zostały	 pierwsze	 elementy	 zbroje-
nia	 fundamentu.	 Od	 22.04.2014	 r.	
do	 30.04.2014	 r.	 	realizowany	 był	
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	montaż	 konstrukcji	 stalowej	 wraz	
z	 poszyciem,	 a	 równolegle	 zabu-
dowywano	 instalację	 elektryczną	
wraz	z	urządzeniami.	W	lipcu	2014	r.	
odbyły	się	próby	funkcjonalne	zabu-
dowanych	urządzeń,	łącznie	z	prze-
jazdem	ubijarek	 z	 nowej	wsadnicy	
na	 stanowisko	 rezerwowych	 ubija-
rek.	 Próby	 zakończono	 z	wynikiem	
pozytywnym.	21.08.2014	r.	otrzyma-
no	zgłoszenie	Wykonawcy	o	zakoń-
czeniu	wszystkich	 prac	 i	 gotowości	
do	odbioru,	a	04.09.2014	r.	odbył	się	
odbiór	końcowy	zadania,	na	którym	
przy	 udziale	 Zakładowego	 Zespołu	
Specjalistów	 Opiniujących	 stanowi-
sko	 rezerwowych	 ubijarek	 zostało	
przekazane	do	eksploatacji.

Modernizacja instalacji chłodzenia 
wtórnego gazu koksowniczego 
w Koksowni Radlin
3.09.2014	 r.	 odbył	 się	 z	 wyni-

kiem	 pozytywnym	 odbiór	 końco-
wy	 zadania	 inwestycyjnego	 pn.	

„Modernizacja instalacji chłodze-
nia wtórnego gazu koksownicze-
go w Koksowni Radlin przy ul. 
Hutniczej 1 w Radlinie”. Zadanie 
to	 zapoczątkowało	 realizację	 du-
żego	 projektu	 pn.	 modernizacja	
węglopochodnych	 na	 Koksowni	
Radlin.	 Projekt	 ten	będzie	 realizo-
wany	 w	 najbliższych	 latach.	 Za-
danie	było	realizowane	w	formule	
„pod	 klucz”	 i	 wykonywane	 przez	
Generalnego	Realizatora	 Inwesty-
cji.	 Wykonawca	 Biuro	 Projektów	
KOKSOPROJEKT	Sp.	z	o.o.	z	Zabrza	
został	wyłoniony	w	drodze	przetar-
gu	nieograniczonego.	Umowa	po-
między	 ówczesnym	 Kombinatem	
Koksochemicznym	 Zabrze	 S.A.,	
a	 Wykonawcą	 została	 popisana	
20.09.2013	r.	W	dniu	16.10.2013	r.	
został	przekazany	firmie	front	robót	
i	tym	samym	rozpoczęły	się	prace	
budowlane	i	konstrukcyjne.
Głównymi	 elementami	 zabudo-

wanymi	 przy	 modernizacji	 insta-
lacji	 chłodzenia	 wtórnego	 gazu	
koksowniczego	 były	 m.in.	 chłod-
nica	 poziomo-rurowa,	 zamknięcia	
hydrauliczne	 chłodnicy	 i	 rurocią-
gów	gazu	 koksowniczego,	 pompy	
cyrkulacyjne	 kondensatu	 wodno-
smołowo-olejowego,	 pompy	 pio-
nowe	zabudowane	na	istniejącym	
zbiorniku	spustów,	armatura	tech-

nologiczna,	 rurociągi,	 konstrukcje	
podporowe	 oraz	 instalacja	 elek-
tryczna	 i	 AKPiA.	 Proces	 przygo-
towania	 prac,	 montażu	 i	 urucho-
mienia	 instalacji,	 ze	 względu	 na	
fakt	 bliskości	 czynnych	 urządzeń	
Wydziału	 Węglopochodnych,	
wymagał	 od	 Wykonawcy,	 jak	
również	 Służb	 Technologicznych	
i	 Inwestycyjnych	 ciągłej	 dbałości	
o	 zapewnienie	 bezpieczeństwa	
technologicznego,	a	przede	wszyst-
kim	bezpieczeństwa	pracownikom	
Wykonawcy	 i	 JSW	 KOKS	 S.A.	 Ze	
względu	 na	 specyfikę	 prowadzo-
nych	prac,	działania	Wykonawcy	
były	 zabezpieczane	 przez	 Zespół	
ds.	 Ochrony	 Przeciwpożarowej	
i	 Bezpieczeństwa	 Gazowego,	 oraz	
prowadzone	 pod	 nadzorem	 Służb	
Technologicznych	 Koksowni	 Ra-
dlin.	 Po	 przeprowadzonym	 rozru-
chu	i	wykonanej	w	lipcu	br.	prób-
nej	 72-godzinnej	 pracy	 instalacji	
stwierdzono,	że	wszystkie	założenia	
projektowe	zostały	spełnione.
Składam	Wykonawcy,	pracowni-

kom	Koksowni	Radlin	oraz	pracow-
nikom	Działu	 Inwestycji	 szczególne	
podziękowania	 za	 trud	 włożony	
podczas	realizacji	tego	zadania.

Paweł Proksa
Kierownik Projektu Inwestycje 
Uzupełniające JSW KOKS S.A.

JSW tnie koszty
– Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję 
o obniżeniu od 1 października o 10 procent wynagrodzeń 
wszystkim dyrektorom kopalni JSW, Zakładu Logistyki 
Materiałowej i dyrektorom biur zatrudnionym w Biurze 
Zarządu spółki. 
Decyzja	 została	 podjęta	 z	 po-

wodu	 konieczności	 ograniczania	
kosztów	 osobowych	 –	 poinformo-
wał	 Jarosław Zagórowski,	 prezes	
Jastrzębskiej	Spółki	Węglowej	S.A.	

podczas	 dzisiejszej	 (29	 września)	
konferencji	 prasowej	 w	 siedzibie	
spółki.
Prezes	 Zagórowski	 poinformo-

wał	 dziennikarzy,	 że	 tegoroczny	

deputat	węglowy	emerytów	i	ren-
cistów	zostanie	wypłacony	 jeszcze	
w	październiku.	Natomiast	 Zarząd	
JSW	 S.A.	 rozważa	 odstąpienie	 od	

Zarząd JSW S.A. od lewej: Grzegorz Czornik, 
Jarosław Zagórowski i Jerzy Borecki
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inwestycje

Remont wozu przelotowego nr 2
Od 2.06.2014 do 18.07.2014 r. został wykonany w Kok-
sowni Przyjaźń remont wozu przelotowego nr 2 obsługu-
jącego baterię koksowniczą nr 2. 

Remont	 obejmował	 pełny	
zakres:	 mechaniczny,	 elek-
tryczny	oraz	zabezpieczenie	
antykorozyjne.	 Wystawie-

nie	 części	 odźwiernikowej	 wozu	
oraz	 prowadnicy	 koksu	 z	 pomostu	
bocznego	na	pole	 remontowe	wy-
magało	zastosowania	dźwigu	300	t.	
W	ramach	zakresu	mechanicznego	
wykonano:	 naprawę	 konstrukcji	
oraz	 oblachowania	 wozu,	 wymia-
nę	 podestów	 oraz	 dachu,	 remont	
odźwiernika,	 remont	 urządzeń	
czyszczenia	 ram	 oraz	 drzwi	 pieco-
wych,	 wymianę	 zestawów	 jezd-
nych,	 remont	 kabiny	 operatora,	
przegląd	 urządzeń	 i	 instalacji	 hy-
drauliki	siłowej.	W	ramach	zakresu	
elektrycznego	wymieniono	w	 cało-
ści	 okablowanie	 elektryczne,	 doko-
nano	remontu	silników,	zwalniaków	
hamulcowych,	 oporów	 elektrycz-
nych.	 Wykonano	 i	 zamontowano	
odbieraki	 prądowe	 i	 sygnalizacyj-
ne,	 zamontowano	 nową	 instalację	
radiową	i	telewizji	przemysłowej.

Remont	wykonywała	 firma	 ZRM	
sp.	z	o.o.	w	Dąbrowie	Górniczej	przy	
udziale	 służb	 utrzymania	 ruchu.	
Nadzór	nad	 remontem	prowadziła	
służba	TM.
Wóz	 przelotowy	 składający	 się	

z	 części	 odźwiernikowej	 oraz	 pro-
wadnicy	 koksu	 służy	 do	 obsługi	
drzwi	 piecowych	po	 stronie	 kokso-
wej	 baterii	 oraz	 przeprowadzania	
bryły	 koksowej	 z	 komory	 na	 wóz	
koksowy.	Wóz	 przelotowy	nr	 2	 nie	
jest	 wyposażony	 w	 urządzenia	 do	
odpylania	 procesu	 wypychania	
koksu	i	służył	do	pracy	w	czasie	re-
mont	wozu	przelotowego	nr	3	oraz	
na	 starej	 baterii	 koksowniczej	 nr	 1	
wozu	przelotowego	nr	1	wyposażo-
nych	w	urządzenia	odpylające.
Długość	 całkowita	 wozu	 wraz	

z	prowadnicą	koksu	wynosi	12,7	m,	
wysokość	 8	 m,	 szerokość	 3,2	 m,	
masa	 całkowita	 wozu	 wraz	 z	 pro-
wadnicą	koksu	–	53,7	t.
Należy	nadmienić,	że	wóz	przelo-

towy	 nr	 2	 został	 wprowadzony	 do	

ruchu	 wraz	 z	 baterią	 koksowniczą	
nr	2	w	1985	r.	Do	chwili	obecnej	nie	
przechodził	generalnego	remontu.

Adam Nowak
Kierownik Oddziału Piecowni

Koksownia Przyjaźń

wypłacenia	emerytom	i	rencistom	
deputatu	węglowego	w	2015	roku.	
JSW	razem	z	innymi	spółkami	wę-
glowymi	zwróciła	się	do	Rządu	RP	
z	propozycją	przejęcia	przez	ZUS	zo-
bowiązań	wobec	 emerytów	 i	 ren-
cistów	górniczych	do	bezpłatnego	
węgla,	 podobnie	 jak	 ma	 to	 miej-
sce	w	przypadku	emerytowanych	
kolejarzy	 i	 pracowników	 likwido-
wanych	 kopalń.	 Odstąpienie	 od	
wypłaty	 ekwiwalentu	 za	 deputat	
węglowy	 emerytom	 i	 rencistom	
pozwoliłoby	 spółce	 zaoszczędzić	
w	2015	roku	ponad	64	mln	złotych.	
Zarząd	spółki	uważa	też	za	niezbęd-

ne	 wdrożenie	 w	 szybkim	 tempie	
programu	 dostosowawczego	 dla	
kopalni	 Krupiński	 w	 Suszcu,	 który	
zapobiegnie dalszemu pogarsza-
niu	się	sytuacji	ekonomicznej	 tego	
zakładu.	 Zarząd	 JSW	 zwrócił	 się	
do	 związków	 działających	 w	 ko-
palni	o	wyrażenie	zgody	na	zmia-
nę	 systemu	czasu	pracy.	Miałaby	
ona	 polegać	 na	 wprowadzeniu	
w	 niej	 6-dniowego	 tygodnia	 pra-
cy,	 oczywiście	 przy	 zachowaniu	
5-dniowego	 tygodnia	 pracy	 dla	
załogi	 –	 z	 poszanowaniem	 zasad	
kodeksu	 pracy.	 Zmiany	 te	 są	 jed-
nym	z	warunków	niezbędnych	do	

poprawy	sytuacji	kopalni	i	zapew-
nienia	 jej	 rentowności	 w	 perspek-
tywie	najbliższych	lat.
Pracownicy	i	związki	zawodowe	

kopalni	 Krupiński,	 dostrzegając	
wagę	 problemu,	 wyraziły	 wolę	
wprowadzenia	 zmian	w	 systemie	
organizacji	 czasu	 pracy,	 jednak	
Reprezentatywne	 Organizacje	
Związkowe	 działające	w	 JSW	 nie	
zaakceptowały	 uzgodnień	 doko-
nanych	 pomiędzy	 dyrekcją	 ko-
palni	a	działającymi	w	niej	związ-
kami.

(KJB)
Zdjęcie: Dawid Lach
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Rozbiórka „Zaborza”
Na terenie poprzemysłowym po byłej Koksow-
ni „Zaborze” w Zabrzu trwa rozbiórka obiektów 
i instalacji przemysłowych po byłym zakła-
dzie destylacji smoły i oleju naftalenowego. 
Rozbiórka prowadzona jest przez firmę, która 
wcześniej nabyła wszystkie obiekty i instala-
cje. Efekty prac widać gołym okiem.
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PolsKi KoKs s.a.

Varmo na targach
W dniach 26–28 września 2014 pelet węglowy VARMO 
prezentowany był na Targach „Instal-system 2014 – Tar-
gi Technik Grzewczych i Instalacji” w Bielsku-Białej, które 
odbywały się w sąsiedztwie Międzynarodowych Targów 
Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz JESIEŃ 2014.

W trakcie	tego	największe-go	 w	 południowej	 Pol-
sce	wydarzenia	branżo-
wego,	skierowanego	do	

sektora	 grzewczego	 i	 instalacyjne-
go,	stoisko	VARMO	było	miejscem,	
które	 pozwoliło	 Polskiemu	Koksowi	
zaprezentować	ofertę	Jastrzębskich	
Paliw	Ekologicznych	VARMO	HOME	
ponad	7000	zwiedzających	z	Polski,	
Czech	i	Słowacji.	Prezentacja	peletu	
VARMO	w	ramach	targowej	Wyspy	
Nowości	stanowiła	element	strategii	
zdobywania	 nowych,	 krajowych	
i	 międzynarodowych	 kontaktów	
handlowych.	 Targi	 były	 również	
okazją	 do	 prezentacji	 nowych	 fil-
mów	promocyjno-instruktażowych.
W	 poprzednim	 wydaniu	 „Ma-

gazynu	 Koksowniczego”	 odpowie-
dzieliśmy	także	na	kilka	pytań	na-
pływających	 do	 naszego	 serwisu	
technicznego	pod	adresem	varmo@
polskikoks.pl	 i	 zgodnie	 z	 obietnicą	
powracamy	do	kwestii	popiołu.
Część	dociekliwych	klientów,	któ-

rzy	zainteresowali	się	innowacyjno-
ścią	paliwa	VARMO	zwracała	się	do	
nas	 z	 zapytaniem	dotyczącym	 ilo-
ści	popiołu	pozostającego	po	spale-
niu	paliwa.	Jeden	z	użytkowników	
pokusił	się	o	obrazowe	przedstawie-
nie	 pytania	 twierdząc,	 że	 po	 spa-
leniu	całego	zasobnika	dotychczas	
używanego	 węgla	 –	 ekogroszku	
za	 każdym	 razem	wybiera	 2	 wia-
dra	 popiołu	 na	 20	 wiader	 węgla.	
W	 przypadku	 zasypania	 tego	 sa-
mego	 zasobnika	 paliwem	VARMO	
wykazana	 przez	 naszego	 klienta	
ilość	popiołu	mieściła	 się	w	4	wia-
drach.	 Faktycznie,	 gęstość	 usypo-

wa	popiołu	 po	 spaleniu	 ekologicz-
nego	VARMO	jest	niższa	niż	gęstość	
popiołu	 pozostająca	 po	 spaleniu	
węgla,	czy	ekogroszku.	Paliwo	Var-
mo	Home	posiada	zmodyfikowaną	
kinetykę	 spalania	 prowadzącą	 do	
silnej	redukcji	emisji	szkodliwych	za-
nieczyszczeń	gazowych.	Osiąga	się	
to	dzięki	mikroporowatej	 strukturze	
kształtki	 paliwowej,	 która	 wypala	
się	 przy	 zachowaniu	 usieciowanej	
struktury	 popiołu,	 gwarantującej	
niemal	100%	dopalenie	 się	paliwa	
oraz	 redukcję	 emisji	 pyłowej.	 Efek-
tem	 tego	 jest	 jednak	 zachowanie	
objętościowej	 struktury,	co	przekła-
da	się	na	większą	objętość	popiołu,	
jednak	 nie	 na	masę.	 Objętość	 po-
piołu	można	 zmniejszyć	 przez	 jego	
zwilżenie	 i	 sprasowanie	 i	 parafra-
zując	 porównanie	 naszego	 klienta	
zamiast	4	 lżejszych	wiader	popiołu	
wynosić	dwa	cięższe.
Wielu	 użytkowników	 kotłów	 au-

tomatycznych	 zwracało	 uwagę	
na	 fakt,	 że	 podstawową	 technikę	
spalania	 w	 piecach	 (szczególnie	
centralnego	ogrzewania	z	automa-
tycznym	 podawaniem	 paliwa	 do	
paleniska	 typu	 retortowego	 bądź	
podsuwowego)	 jest	 interwałowy	
sposób	spalania	paliw	stałych.	Ta-
kie	kotły	są	zawodne	przy	spalaniu	
węgli	 koksowych	 i	 quasi	 kokso-
wych	ze	względu	na	gaśnięcie	zło-
ża,	a	właśnie	taki	węgiel	jest	głów-
nym	surowcem	do	produkcji	peletu	
Varmo.	Przyznajemy,	że	poruszony	
temat	 gaśnięcia	 złoża	 nie	 był	 do-
strzegany	póki	w	procesie	interwa-
łowego	 spalania	 stosowano	węgle	
kamienne	 energetyczne.	 Jednak,	

w	wyniku	 eksploatacji	 coraz	 głęb-
szych	 pokładów	węgla,	 rośnie	 po-
daż	węgli	quasi	koksowych,	posia-
dających	 właściwości	 spiekające.	
W	 trakcie	 procesu	 spalania	 nastę-
puje	ich	częściowe	powierzchniowe	
spiekanie,	co	utrudnia	dostęp	tlenu	
do	wnętrza	kawałków	paliwa.	Wę-
gle	 te	 cechuje	 nadto	 stosunkowo	
wysoka	temperatura	zapłonu.

W	odpowiedzi	na	 te	wątpliwości	
nasz	 ekspert	 zapewnia,	a	 zadowo-
leni	klienci	potwierdzają,	że	w	przy-
padku	 odpowiednich	 nastaw	 ko-
tłów	 problem	 ten	 nie	 występuje	
w	 przypadku	 kompozytowego	 pa-
liwa	 formowanego	VARMO	Home.	
Stabilizację	procesu	spalania	peletu	
VARMO	 osiągnięto	 przez	 zastoso-
wanie	 specjalnie	 dobranych	 kom-
ponentów	 mieszanki	 paliwowej	
z	której	produkowany	jest	pelet	wę-
glowy	VARMO	Home.
Oprócz	 pytań	 dotyczących	 sa-

mego	 produktu	 otrzymaliśmy	 też	
pozytywne	 komentarze	 na	 temat	
opakowania	 produktów	 z	 rodziny	
VARMO.	 Cieszy	 nas,	 że	 stosowane	
worki	 papierowe	 zostały	 zauważo-
ne	 jako	 jeszcze	 jeden	 aspekt,	 dzię-
ki	któremu	VARMO	jest	produktem	
przyjaznym	 nie	 tylko	 dla	 środowi-
ska,	ale	także	dla	użytkowników.
Z	 rozmów	 z	 klientami	wnioskuje-

my,	że	estetyczne	i	ekologiczne	opa-
kowanie	docenione	zostało	głównie	
przez	kobiety.	O	VARMO	HOME	na-
pisał	również	wychodzący	w	woje-
wództwie	 śląskim	 dwumiesięcznik	
Lady’s	Club	 –	www.ladysclub-ma-
gazyn.pl.

Mateusz Dulewski
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Młodzi koksownicy w Przyjaźni
Wymiana doświadczeń, poznawanie zastosowanych 
w praktyce nowoczesnych technologii i rozwiązań tech-
nicznych, specjalistyczne referaty – to tylko część tegorocz-
nego programu międzynarodowego seminarium młodych 
koksowników, które odbyło się we wrześniu w Polsce.

I właśnie	 z	 tej	okazji	grupa	mło-dych	 inżynierów	 z	 branży	
koksowniczej,	 reprezentująca	
kilkanaście	europejskich	zakła-

dów	 koksowniczych	 zwiedzała	 12	
września	Koksownię	Przyjaźń.
Młodą	 kadrę	 techniczną	 przywi-

tał	 w	 imieniu	 kierownictwa	 zakła-
du	 Zastępca	 Dyrektora	 Koksowni	
Przyjaźń	 ds.	 Produkcji	Ryszard No-
wak.	Po	krótkim	spotkaniu	informa-
cyjnym,	 podczas	 którego	 gościom	
zaprezentowano	 profil	 działalności	
zakładu	 i	dotychczasowe	osiągnię-
cia,	 udano	 się	 „w	 głęboki	 teren”,	
czyli	 na	 kilkugodzinne	 zwiedzanie	
Przyjaźni.
Dyrektor	 Nowak	 wraz	 z	 kierow-

nikami	 wydziałów	 Produkcji	 Kok-
su,	Energetyki	 i	Węglopochodnych	
odpowiadali	 na	 liczne	 pytania,	
pokazywali	 procesy	 produkcyjne,	
wyjaśniali	 szczegółowo	 zastosowa-
ne	rozwiązania	technologiczne.
Uczestnicy	 seminarium	 mogli	

więc	przyjrzeć	się	z	bliska	produkcji	
koksu	 na	 Wydziale	 PK.	 Bateria	 nr	

5	 została	 dosłownie	 „prześwietlona	
na	 wylot”	 –	 począwszy	 od	 stropu,	
poprzez	 pracę	 poszczególnych	 ko-
mór,	a	skończywszy	na	części	pod-
ziemnej	„piątki”.	Dopytywano	o	pa-
rametry	techniczne,	wymiary,	czas	
koksowania,	itp.
Podobnie	 było	 podczas	 zwiedza-

nia	 części	 energetycznej	 Przyjaźni.	
Międzynarodowa	kadra	inżynieryj-
na	z	dużym	uznaniem	patrzyła	na	
najnowszą	 inwestycję	 w	 Przyjaźni,	
czyli	 budowę	 nowego	 bloku	 ener-
getycznego,	 który	 już	 niebawem	
zostanie	włączony	do	systemu	kok-
sowni	 i	 zasili	 z	 naddatkiem	 bilans	
energetyczny	JSW	KOKS	S.A.
Jak	 zawsze	 na	 zwiedzających	

spore	 wrażenie	 wywołała	 fabryka	
w	 fabryce,	 czyli	 nowoczesny	 Wy-
dział	Węglopochodnych	z	instalacją	
Clausa.	I	tutaj	nie	zabrakło	dociekli-
wych	pytań.	Nic	w	tym	dziwnego,	
bowiem	 inwestycja,	 która	 koszto-
wała	spółkę	wiele	milionów	złotych	
nawet	na	 fachowcach	musi	zrobić	
wrażenie.

Po	 kilkugodzinnym	 zwiedzaniu	
Przyjaźni	i	zaspokojeniu	głodu	tech-
nicznej	wiedzy,	gospodarze	z	Przy-
jaźni	 zadbali	 także	 o	 zaspokojenie	
bardziej	 przyziemnych	 potrzeb	
uczestników	seminarium.	Przygoto-
wane	przez	pracownice	ZUG	–	słyn-
ne	już	w	międzynarodowej	branży	
koksowniczej	 –	 pierogi	 z	 Przyjaźni	
zostały	 spałaszowane	 błyskawicz-
nie.	A	rekordziści	z	Czech	i	Niemiec	
zjedli	nawet	po	kilka	porcji.
Zwiedzanie	 Koksowni	 Przyjaźń	

było	ostatnim	punktem	programu	
tegorocznego	 seminarium	 mło-
dych	 koksowników.	 Prosto	 z	 Dą-
browy	Górniczej	koksownicy	poje-
chali	na	lotnisko	w	Balicach.

(jp)

Za	 działalność	 na	 rzecz	 krwio-
dawstwa	 Prezydent	 Rzeczypospo-
litej	 Polskiej	 Bronisław Komorow-
ski	 nadał	 Brązowe	Krzyże	 Zasługi	
członkom	 Klubu	 Honorowych	
Dawców	Krwi	przy	WZK	„Victoria”	
S.A. Ireneuszowi Barsznicy oraz 
Wiesławowi Bąkowskiemu.	 26	

Brązowe Krzyże Zasługi
września	br.	w	Dolnośląskim	Urzę-
dzie	Wojewódzkim	we	Wrocławiu	
odbyło	 się	 uroczyste	 spotkanie	
na	 którym	Wojewoda	Dolnośląski	
Tomasz Smolarz	 uhonorował	 na-
szych	 dawców	 przyznanym	 od-
znaczeniem.

(JG)

Płynna siarka z instalacji Clausa? To trzeba 
zobaczyć na własne oczy.
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Pogoda	 –	 wbrew	 obawom	 –	
dopisała	znakomicie.	Słońce,	
ciepło	 i	 brak	 jakichkolwiek	
oznak na pogorszenie. Humo-

ry	uczestników	–	a	było	 ich	ponad	
700	–	również	jak	pogoda	dopisały.
Wśród	 zaproszonych	 gości	 poja-

wili	 się:	 Przewodniczący	 Zarządu	
Regionu	 Śląsko-Dąbrowskiej	 „Soli-
darności”	 Dominik Kolorz,	 Zarząd	
naszej	 firmy	 z	 Edwardem Szlękim 
i Bogusławem Smółką oraz przed-
stawiciele	 zarządów	 zaprzyjaźnio-
nych	 związków	 zawodowych	Kok-
sowni	Przyjaźń.

Obok	 sceny	 swoje	 trofea	 rozłożył	
Zdzisław Wojda	–	pracownik	Straży	
Pożarnej	 Koksowni	 Przyjaźń.	 Pięk-
nie	 lśniące	strażackie	hełmy	i	 inne	
akcesoria	 budziły	 duże	 zaintereso-
wanie.	 Pan	 Zdzisław	ma	w	 swojej	
kolekcji	ponad	70	hełmów	strażac-
kich	z	różnego	okresu.	Część	swojej	
kolekcji	przywiózł	na	festyn.
Niewątpliwą	atrakcją	był	występ	

Pawła Kukiza.	Koncert,	który	w	za-
łożeniach	miał	trwać	godzinę	prze-
dłużył	się	i	trwał	1,5	godziny.	Arty-
sta,	który	nie	po	raz	pierwszy	gościł	
na	 rocznicowym	 festynie	 „Solidar-
ności”	 przyjęty	 został	 z	 ogromnym	
aplauzem.	 Sam	 zresztą	 podkreślił,	
że	z	przyjemnością	przyjął	zaprosze-
nie	 od	 przewodniczącego	 Zenona 
Fiuka.
Po	koncercie,	choć	słońce	dawno	

zaszło,	zabawa	trwała.	Smaczne	je-

dzenie,	 świetnie	 grający	 do	 tańca	
zespół	muzyczny	i	chęć	zabawy	sa-
mych	 uczestników	 spowodowały,	
że	w	domach	byli	dopiero	o	półno-
cy.	 I	wielu	z	nich	zostałoby	 jeszcze	
dłużej.

Tekst i zdjęcia: Anna Kochowicz

zwIązkI zawoDowe

Festyn „Solidarności” w Siamoszycach
25 rocznica powstania NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń 
została uczczona tradycyjnym już festynem dla członków 
związku, który odbył się we wrześniu br. Miejsce również 
znane i lubiane przez pracowników Przyjaźni, czyli  Siamo-
szyce. Uczestników witał Przewodniczący Zenon Fiuk.

Kolekcja Zdzisława Wojdy.

Nie zabrakło nagród i uponiknów.

Gwiazdą festynu był Paweł Kukiz.
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 Prezes KHW odwołany. 
Z. Łukaszczyk pełniącym 
obowiązki

Prezes	 Katowickiego	 Holdingu	
Węglowego	 (KHW)	 Roman Łój zo-
stał	 odwołany.	 Stanowisko	 stracił	
też	 jeden	 z	 wiceprezesów	 spółki.	
Do	 pełnienia	 obowiązków	 prezesa	
KHW	 Rada	 Nadzorcza	 oddelego-
wała	Zygmunta Łukaszczyka.
Rada	Nadzorcza	KHW	SA	odde-

legowała	 (od	 30	 września	 2014)	
powołanego	 w	 jej	 skład	 p.	 Zyg-
munta	 Łukaszczyka	 do	 pełnienia	
funkcji	 Prezesa	 Zarządu	 na	 okres	
trwania	 postępowania	 kwalifika-
cyjnego,	tj.	na	czas	nie	dłuższy	niż	
3	 miesiące	 –	 poinformował	 hol-
ding	w	komunikacie.
Informację	 o	 odwołaniu	 prezesa	

przekazali	 PAP	 związkowcy.	 Po-
twierdził	 ją	 przedstawiciel	 spółki,	
według	 którego	 stanowisko	 stracił	
także	 wiceprezes	 ds.	 handlowo-
rynkowych	Mariusz Korzeniowski. 
Sam	Łój	nie	chciał	się	na	ten	temat	
wypowiadać.	Odesłał	do	służb	pra-
sowych	resortu	gospodarki.

 Podpisano porozumienie 
ws. kopalni Kazimierz-
Juliusz

Po	ponad	11	godzinach	negocjacji	
podpisano	 w	 niedzielę	 nad	 ranem	
porozumienie	ws.	kopalni	Kazimierz-
Juliusz.	 Górnicy	 zakończyli	 protest.	
Kopalnia	 miała	 ostatecznie	 zakoń-
czyć	wydobycie	we	wrześniu.	Doku-
ment	 zapewnia	 m.in.	 przedłużenie	
działania	kopalni	i	gwarantuje	pra-
cownikom	 zatrudnienie	w	 przyszło-
ści	w	innych	zakładach.

„Zwyciężyła	ekonomiczna	racjonal-
ność	i	społeczna	wrażliwość”	–	ocenił	
wiceminister	gospodarki	Jerzy Pietre-
wicz.	Związkowcy	mówią	o	sukcesie	
wszystkich	stron.
Rozmowy	w	sprawie	przyszłości	so-

snowieckiej	kopalni	toczyły	się	w	Ślą-
skim	Urzędzie	Wojewódzkim	od	godz.	
16	w	sobotę.	Ze	związkowcami	nego-
cjowali	 m.in.	 przedstawiciele	 resor-
tu	 gospodarki,	 kancelarii	 premiera	
i	Katowickiego	Holdingu	Węglowego	
(KHW).
Rozmowy	miały	 bardzo	 burzliwy	

przebieg.	Początkowo	uczestnicy	ne-
gocjacji	 zapowiadali	 rychłe	 zakoń-
czenie	 rozmów,	 by	 po	 kilku	 godzi-
nach	 przekazać	 dziennikarzom,	 że	
do	zawarcia	porozumienia	w	ogóle	
może	nie	dojść.	Spór	dotyczył	szcze-
gółowych	zapisów.	Dokument	osta-
tecznie	udało	się	podpisać	ok.	godz.	
3	w	nocy	z	soboty	na	niedzielę,	po	
powrocie	 związkowców	 z	 kopal-
ni.	 Na	 wynik	 rozmów	 czekali	 tam	
górnicy,	 którzy	 w	 sobotę	 przerwali	
prowadzony	 od	 środy	 podziemny	
protest.
Szef	Śląsko-Dąbrowskiej	„Solidarno-

ści”	Dominik Kolorz	ocenił,	że	zawar-
te	 porozumienie	 to	 sukces	 zarówno	
górników,	 którzy	 podjęli	 akcję	 straj-
kową,	 jak	 i	 wszystkich	 stron.	 Woje-
woda	 śląski	 Piotr Litwa	 dziękował	
premier Ewie Kopacz.	„Bez	jej	udziału	
podpisanie	porozumienie	nie	byłoby	
możliwe”	–	podkreślił.	(...)

 Jakość naszym rynkowym 
atutem!

Rozmowa	 z	Andrzejem Warzechą 
prezesem	WZK	„Victoria”	S.A.

Magazyn Hutniczy: Kiedy przed 
pięcioma miesiącami obejmował 
pan stanowisko prezesa WZK „Victo-
ria” S.A., zapowiedział rozwój zakła-
du. Proszę o przybliżenie tematu.

Andrzej Warzecha: Generalnie 
rzecz	 biorąc	miałem	na	myśli	 reali-
zacje	 inwestycji,	 które	 zostały	 przez	

Jastrzębską	 Spółkę	 Węglową	 za-
planowane	 jako	 przedsięwzięcia	
zapewniające	 rozwój	 tego	 zakładu	
w	 przyszłości,	 utrzymanie	 tego	 po-
ziomu	produkcji	 i	utrzymanie	miejsc	
pracy,	a	nawet	ich	zwiększenie	w	re-
jonie	o	wysokim	stopniu	bezrobocia.	
Głównymi	zadaniami	inwestycyjny-
mi	są:	budowa	baterii	koksowniczej	
nr	 6	 i	 budowa	bloku	energetyczne-
go.	Realizacja	pierwszego	z	 tych	za-
dań	 trwa.	 (...)	 Niestety	 z	 uwagi	 na	
ogólną	 sytuację	 na	 rynku	 węgla	
koksowego,	stali	i	koksu,	a	także	na	
sytuację	 naszej	 Grupy	 Kapitałowej,	
nastąpiło	 spowolnienie	 realizacji	 tej	
inwestycji.,	co	jednak	absolutnie	nie	
oznacza,	 że	 będzie	 przerwana.	 Jeśli	
natomiast	 chodzi	 o	 budowę	 bloku	
energetycznego,	to	rozstrzygnięty	zo-
stał	przetarg.	Kocioł	 turbina	o	mocy	
ok.	15	MW	zabezpieczy	nasze	zapo-
trzebowanie	na	energię	elektryczną,	
a	 dwie	 trzecie	 będzie	 sprzedawane	
na	 zewnątrz.	 Nastąpi	 całkowite	 za-
gospodarowanie	gazu	koksownicze-
go,	który	obecnie	sprzedajemy.	(...)

MH: Co ma zmienić uruchomienie 
nowej baterii koksowniczej?

Andrzej Warzecha:	Bateria	zwiększy	
moce	produkcyjne	o	ok.	100	tys.	ton	
koksu	 rocznie,	 ale	 przede	wszystkim	
umożliwi	remonty	pozostałych	baterii.	
Taki	system	stosowaliśmy	w	Koksow-
ni	 Przyjaźń,	 gdy	 po	 budowie	 baterii	
nr	5	mogliśmy	przystąpić	do	moder-
nizacji	starych	baterii.	Chodzi	o	to,	by	
w	 czasie	 remontów	 nie	 zmniejszać	
produkcji	 i	nie	 tracić	 rynku.	No	 i	 za-
bezpieczyć	naszych	 klientów	w	bar-
dzo	dobry	koks	odlewniczy.	Bo	scho-
dzenie	 z	 rynku	 to	 byłby	 największy	
błąd.	Generalnie	na	rynku	koksowni-
czym	trwa	bardzo	ostra	konkurencja	
ze	względu	na	nadwyżki	tego	paliwa.	
A	 ceny	 zarówno	 węgla	 koksowego	
jak	 i	koksu	nie	są	sprzyjające	produ-
centom	 i	 trudno	 liczyć	 na	 zmiany	
w	najbliższym	czasie.	(...)	Nie	można	
sobie	pozwolić	na	zejście	z	rynku,	bo	
powrót	może	okazać	się	niemożliwy.	
I	ten	system	sprawdzony	w	Przyjaźni	
stosujemy	w	„Victorii”.(...)

o naS I o branży
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Następny etap Victorii PWSZ Wałbrzych – PLUS Liga
Za nami siódmy turniej siatkówki O Puchar Prezesa Wał-
brzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. Każ-
dego roku rozgrywki te wzbudzają dużo pozytywnych 
emocji wśród wałbrzyskich kibiców. Podsumowując spo-
tkanie z 13 września możemy jednoznacznie stwierdzić, 
że czekamy już tylko na więcej tj. na kolejny awans.

Jeszcze	nigdy	tyle	nadziei	nie	wlał	w	 serca	 kibiców	 wałbrzyski	 ze-
spół.	 Cieszyło	 nie	 tylko	 pewne	

zwycięstwo	 siatkarzy	 Victorii	 PWSZ	
Wałbrzych,	 ale	 przede	 wszystkim	
styl,	w	 jakim	 to	 zwycięstwo	 zostało	
odniesione.	 Na	 zaproszenie	 nasze-
go	klubu	tym	razem	przyjechały	do	
Wałbrzycha	Młoda	Liga	Jastrzębski	

Węgiel	oraz	I-ligowa	AZS	Stal	Nysa.	
Pierwszy	mecz	 i	pewne	zwycięstwo	
w	meczu	z	Młodą	Ligą	Jastrzębskiego	
Węgla	3:0	nie	dało	pełnego	obrazu	
siły	Victorii	PWSZ.	Po	prostu	dlatego,	
że	rywale	nie	zmusili	wałbrzyszan	do	
wielkiego	wysiłku.	Pewnie	wygrane	
trzy	sety	(25:19,	25:21,	25:21)	zostały	
przez	kibiców	odebrane	 jednak	po-
zytywnie.	 Kiedy	 AZS	 Stal	 wygrała	
również	 z	Młodą	 Ligą	 3:1,	 stało	 się	
jasne,	że	ostatni	pojedynek	turnieju	
zadecyduje	nie	 tylko	o	zwycięstwie	
i	zdobyciu	okazałego	pucharu	Preze-
sa	Wałbrzyskich	Zakładów	Koksow-
niczych	„Victoria”	S.A.,	ale	także	da	
pewną	 przewagę	 psychologiczną	
jednej	 z	drużyn	przed	 rozgrywkami	
ligowymi.	 Obaj	 pierwszoligowcy	
wystawili	 więc	 najmocniejsze	 skła-

dy.	Ale	efektownie	grała	 tylko	Vic-
toria	 PWSZ.	Wynik	 3:0,	 a	 sety	dość	
wyrównane	(25:21,	25;21,	25;23)	nie	
odzwierciedlają	przewagi	jaką	mie-
li	gospodarze.	Aż	miło	było	patrzeć	
na	 grę	 wałbrzyszan.	 To	 jest	 zupeł-
nie	 inny	zespół	niż	 ten	sprzed	roku,	
który	 już	 był	 znacznie	 silniejszy	 od	
poprzednich	składów.	Obecnie	Vic-
toria	 PWSZ	 zbudowała	 ekipę,	 która	
powinna	liczyć	się	w	czołówce	I	ligi.	
Tak	 można	 ocenić	 na	 podstawie	
zwycięstwa	nad	Nysą,	która	od	 lat	
gra	 w	 I	 lidze,	 a	 w	 poprzednim	 se-
zonie	 zajęła	wysokie	 piąte	miejsce.	

Victoria	PWSZ	gra	przede	wszystkim	
bardzo	 dobrze	 w	 obronie,	 mocno	
zagrywa.	W	zespole	jest	świetna	at-
mosfera,	którą	udało	się	wytworzyć	
trenerowi	Krzysztofowi Janczakowi. 
Z	 tym	większą	niecierpliwością	cze-
kamy	na	początek	rozgrywek	I	ligi.	
Pierwszy	mecz	w	Wałbrzychu	4	paź-
dziernika.	 Kibice	wałbrzyscy	 od	 15	
lat	czekali	na	ten	poziom	rozgrywek.	
W	2000	 roku	 siatkarze	 ówczesnego	
Chełmca	wycofali	 się	 z	 I	 ligi	 i	 całe	
kilkanaście	lat	tułali	się	w	II	lub	na-
wet	 III	 lidze.	 Teraz	 wracają	 na	 za-
plecze	Plus	Ligi	i	mamy	nadzieję,	że	
odegrają	w	niej	znaczącą	rolę.
A	oczekiwania	są	duże...
Mówili	o	 tym	na	konferencji	pra-

sowej,	zarówno	przedstawiciele	klu-
bu	(prezes	Henryk Walentas,	 trener	
Krzysztof Janczak),	jak	i	przedstawi-
ciele	sponsorów	drużyny.	

(WP-B, HW, BS)

Na	konferencji	prasowej	powie-
dzieli:
„...zawsze	 będziemy	 wspierać	

Klub.	Siatkówka	jest	numerem	je-
den...”	Andrzej Warzecha,	 Prezes	
Zarządu	WZK	Victoria	S.A.
„...dla	miasta	Wałbrzyskie	Zakła-

dy	Koksownicze	 „Victoria”	S.A.	 są	
jednym	 z	 najważniejszych	 ogniw	
w	życiu	gospodarczym,	będziemy	
współpracować	z	„Victorią”,	bo	za-
wsze	tak	było	i	będzie,	i	razem	bę-
dziemy	 wspierać	 rozwój	 siatków-
ki...”	 Roman Szełemej,	 Prezydent	
Miasta	Wałbrzycha
„...z	 ogromnym	 podziwem	 pa-

trzymy	 na	 rozwój	 wałbrzyskiej	
siatkówki...”	Stanisław Łopaciński,	
Wiceprezes	Dolnośląskiego	 Związ-
ku	Piłki	Siatkowej
„...jestem	 pod	 ogromnym	 wra-

żeniem	 jak	 funkcjonuje	 Klub.	
Skupiamy	 się	 na	 jak	 najlepszym	
trenowaniu	 i	 ze	 swojej	 strony	zro-
bimy	wszystko	żeby	osiągnąć	 jak	

najlepszy	wynik...”	Maciej Fijałek,	
Kapitan	 Drużyny	 Victorii	 PWSZ	
Wałbrzych
„...w	tym	sezonie	Victoria	będzie	

grała	w	Pucharze	Polski	o	Puchar	
Polski,	 w	 I	 lidze	 będzie	 walczyła	
o	wygranie	I	ligi...”	Krzysztof Jan-
czak,	 Trener	 Victorii	 PWSZ	 Wał-
brzych
„...każdy	 drugi	 weekend	 wrze-

śnia	stanowić	będzie	święto	victo-
ryjno-wałbrzyskiej	siatkówki	i	wpi-
sujemy	 nasz	 Turniej	 w	 cykliczny	
kalendarz	spotkań...”	Henryk Wa-
lentas,	 Prezes	 TS	 Victoria	 PWSZ	
Wałbrzych
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Po goDzinach

Dzieciaki były zachwycone!
W roku bieżącym Spółka była organizatorem kolonii dla 
dzieci w słonecznej Hiszpanii na wybrzeżu Costa Brava 
w miejscowości Blanes. 

Na	 zorganizowany	 wypo-
czynek	przez	Biuro	Podróży	
Adriatyk	 Tour	 Katarzyna	
Wójciak	 Katowice	 wyje-

chało	 122	 uczestników	 w	 trzech	
turnusach.	 Dzieci	 zostały	 zakwate-
rowane	w	 3-gwiazdkowym	 hotelu	
„Esplendid”	położonym	w	pięknym	

zielonym	 ogrodzie.	 W	 trakcie	 po-
bytu	dzieci	mogły	zwiedzić	między	
innymi	stolicę	Katalonii	–	Barcelonę	
oraz	 zobaczyć	 bajeczny	 spektakl	
tańczących	fontann.	Firma	sumien-
nie	i	rzetelnie	wywiązała	się	z	zobo-
wiązań	zawartych	w	umowie.
Wszyscy	uczestnicy	 kolonii	 otrzy-

mali	w	prezencie	 czapeczki	 z	 logo	
Spółki.	Zadowolenie	dzieci,	uśmiech	
na	ich	twarzach	i	łzy	przy	powrocie	
świadczą,	że	wakacje	pozostaną	na	
długo	w	ich	pamięci.
Jeśli	 chodzi	 o	 pozostały	 wypo-

czynek	 pracowników	 i	 ich	 dzieci,	
Dział	Socjalny	informuje,	że	do	dnia	
31.08.br.	z	ZFŚS	dofinansowano	rów-
nież	kolonie	 i	obozy	organizowane	
przez	 organizatorów	 zewnętrznych	
dla	96	dzieci,	na	kwotę	97	088,62	zł.	
Dzieci	w	2014	r.	korzystały	również	
z	dofinansowania	do	zimowisk	oraz	
wyjazdów	śródrocznych	na	 łączną	
kwotę	blisko	39	tys.	zł.
Do	 końca	 sierpnia	 z	 dofinan-

sowania	 „wczasów	 pod	 gruszą”	

skorzystało	 już	 2265	 naszych	 pra-
cowników,	a	kwota,	jaką	wydano	
z	 tego	 tytułu	 z	 Zakładowego	Fun-
duszu	 Świadczeń	 Socjalnych	 to	
7	760	398	zł.

Danuta Klimczak
Zdjęcia: Ewa Mielcarska




