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spRAWy spOłEcznE

Porozumienie w sporze zbiorowym 

W poprzednim numerze Magazynu Koksowniczego informo-
waliśmy o podpisaniu przez Zarząd JSW KOKS S.A. i organi-
zacje związkowe Porozumienia z dnia 30 września 2014 r., 
w sprawie zakończenia sporu zbiorowego. W niniejszym nu-
merze, zgodnie z obietnicą, podajemy dalsze szczegóły doty-
czące zapisów Porozumienia w zakresie wypłaty nagród.

Proces określania zasad wypła-
ty nagród przebiegał następu-
jąco:

1. w trakcie negocjacji w sporze 
zbiorowym Zarząd Spółki podjął 
decyzję o przekazaniu środków 
na wypłatę nagród dla Pracow-
ników Spółki,

2. następnie Zarząd Spółki i związ-
ki zawodowe ustaliły na mocy 
Porozumienia z dnia 30 września 
2014 r., że nagrody zostaną wypła-
cone do dnia 10 listopada 2014 r., 
łącznie z wypłatą wynagrodzenia 
za miesiąc październik,

3. strony ustaliły, że decyzję 
o szczegó łowych zasadach po-
działu środków podejmą związki 
zawodowe.
Podstawą podjętych ustaleń było 

założenie racjonalnego podziału 
przeznaczonej kwoty przez związki 
zawodowe.

W dniu 6 października 2014 r. 
związki zawodowe przekazały Za-
rządowi Spółki do wiadomości pro-
jekt Regulaminu wypłaty nagród.

Na mocy zapisów Regulaminu 
wszyscy Pracownicy zatrudnieni 

w JSW KOKS S.A. na dzień 30 wrze-
śnia 2014 r., a także emeryci, renci-
ści i byli Pracownicy JSW KOKS S.A., 
którzy odeszli na emeryturę lub ren-
tę w dniach od dnia 01.01.2014 r. 
do dnia 30.09.2014 r. otrzymają na-
grodę w jednakowej wysokości.

Nagrody nie otrzyma Pracownik, 
który:
– naruszył przepisy ustawy z dn. 26 

października 1982 r. o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 
35 poz. 230 z późn. zm.),

– naruszył przepisy ustawy z dn. 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179 
poz. 1485 z późn. zm.),

– dopuścił się nieusprawiedliwionej 
nieobecności w pracy,

– samowolnie opuścił stanowisko 
pracy,

– przebywał, przez cały okres, na 
urlopie bezpłatnym z art. 174 k.p.
Zarząd JSW KOKS S.A. respektuje 

zasady zawartego Porozumienia, 
pomimo faktu, że wysokość nagrody 
nie została ustalona proporcjonalnie 
do efektywnie przepracowanego 

czasu pracy, co w opinii Zarządu 
jest krzywdzące w stosunku do wie-
lu Pracowników. Wypłata nagród 
zostanie przeprowadzona zgodnie 
z Regulaminem przekazanym przez 
związki zawodowe. Przypominamy, 
że Zarząd Spółki przedstawił związ-
kom zawodowym projekt systemu 
premiowania oparty na racjonal-
nych zasadach (o szczegółach infor-
mowaliśmy w sierpniowym Maga-
zynie Koksowniczym).

Zarząd Spółki w dalszym ciągu 
jest gotowy do podjęcia wspólnej 
pracy nad stworzeniem racjonalne-
go systemu premiowania. Dyskusja 
pomiędzy Zarządem Spółki i związ-
kami zawodowymi na temat zało-
żeń nowego systemu premiowania 
jest obecnie w początkowej fazie.

„Karta hutnika” – referendum na tak
15 października 2014 roku w sie-

dzibie Spółki w Zabrzu oraz w Kok-
sowniach Jadwiga, Dębieńsko 

2-milionowa tona koksu z Przyjaźni
13 października br. o godz. 21.19 w Koksowni Przyjaźń wyprodukowano 2 000 000 
tonę koksu w 2014 r. Koks został wypchnięty z komory 122.

Wypłata nagrody
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i Radlin odbyło się Referendum 
zorganizowane przez związki za-
wodowe w sprawie wykupienia 
„Karty Hutnika” Pracownikom, 
których obowiązuje Zakładowy 
Układ Zbiorowy dla Pracowników 
Kombinatu Koksochemicznego 
„Zabrze” S.A. z dnia 7 lipca 2007 r. 
(dalej ZUZP KKZ). Zgodnie z infor-
macją podaną przez związki zawo-
dowe głosowało 85% uprawnio-
nych Pracowników, z czego 69% 
opowiedziało się za wykupieniem 
dodatkowego specjalnego wyna-

grodzenia z tytułu „Karty Hutni-
ka”.

Propozycja Zarządu Spółki, którą 
poddano głosowaniu, zakłada, że 
nowa stawka miesięcznego wyna-
grodzenia zasadniczego za pracę 
(podstawy) będzie obejmowała:
1. kwotę odpowiadającą dotych-

czasowej stawce miesięcznego 
wynagrodzenia za pracę, 

2. równowartość miesięcznej wyso-
kości Karty Hutnika, do której pra-
cownik jest uprawniony według 
stanu na dzień włączenia,

3. rekompensatę z tytułu likwida-
cji Karty Hutnika uzależnioną od 
wysokości procentu przysługują-
cej Karty Hutnika.
Kwoty wymienione w pkt 1, 2 i 3 

tworzą jedną stawkę miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego za 
pracę. Jest ona podstawą do nali-
czania np. premii w nowym syste-
mie premiowania, co oznacza, że 
premia może być wyższa niż gdyby 
nie wykupiono „Karty Hutnika”.

Wykupienie „Karty Hutnika” to 
istotny krok w kierunku dalszego 
porządkowania spraw płacowych 
w Spółce.

Ostateczny kształt porozumienia 
w sprawie wykupu „Karty Hutnika” 
będzie przedmiotem negocjacji ze 
związkami zawodowymi.

Kolejne rozmowy ze związkami 
zawodowymi

20 października 2014 r. odbyły się 
kolejne rozmowy Zarządu JSW KOKS 
S.A. z organizacjami związkowymi 
działającymi w Spółce. Omawiano 
zagadnienia polityki płacowej na 
rok 2015, m.in.:
– Regulamin i Preliminarz ZFŚS,
– wysokości odpisu na ZFŚS,
– cele systemu premiowania w JSW 

KOKS S.A.
O szczegółach toczących się roz-

mów poinformujemy w kolejnym 
Magazynie Koksowniczym.

Zarząd JSW KOKS S.A.

Zarząd JSW KOKS S.A. zwołał na 13 października br. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie które odbyło się 
w Domu Socjalnym w Zabrzu przy siedzibie dyrekcji 
Spółki.

Porządek obrad przewidywał: otwarcie obrad Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybór prze-
wodniczącego NWZ, stwierdzenie prawidłowości zwo-
łania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, 
przyjęcie porządku obrad oraz podjęcie uchwały 
w sprawie udzielania poręczeń/gwarancji w związku 
z potencjalną emisją instrumentów finansowych przez 
Grupę Kapitałową JSW.

(mp)

Obradowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
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JSW laureatem „The best annual report 2013”
Jastrzębska Spółka Węglowa została wyróżniona aż 
w trzech kategoriach w konkursie „The best annual re-
port 2013” organizowanym przez Instytut Rachunkowo-
ści i Podatków. Zdobyła pierwsze miejsce w kategorii 
„Najlepszy raport roczny w internecie”, drugie miejsce 
w kategorii „Najlepsza wartość użytkowa raportu roczne-
go” oraz wyróżnienie za istotny progres w doskonaleniu 
sprawozdania zarządu z działalności.

Celem konkursu jest promo-
wanie firm przygotowują-
cych najlepsze z punktu 
widzenia wartości użytko-

wej skonsolidowane raporty rocz-
ne, sporządzone według MSSF/
MSR. Poprzez przestrzeganie w ra-
portach rocznych wymogów for-
malnych, zaleceń instytucji mię-
dzynarodowych oraz stosowanie 
dobrych praktyk zwiększane jest 
bezpieczeństwo rynku kapitało-
wego w Polsce.

– Potrójne wyróżnienie w tego-
rocznym „The best annual report” 

to dla nas nie tylko zaszczyt, ale 
i potwierdzenie, że wysiłki włożo-
ne w przygotowywanie jak naj-
lepszych jakościowo sprawozdań 
opłaciły się. Docenili nas nie tylko 
jurorzy konkursu, ale i inwesto-
rzy, od których otrzymujemy po-
zytywne sygnały. Oczywiście nie 
spoczywamy na laurach, chce-
my aby nasze raporty stawały 
się jeszcze lepsze, zarówno mery-
torycznie, jak i wizualnie – mówi 
Robert Kozłowski, Zastępca Pre-
zesa Zarządu JSW SA ds. Ekono-
micznych.

Wyniki ogłoszone zostały 17 paź-
dziernika 2014 r. podczas Gali Fi-
nałowej „The best annual report”. 
Kapituła konkursu wyłoniła laure-
atów spośród przedsiębiorstw oraz 
instytucji finansowych. Wyróżnie-
nia zostały przyznane za najlepsze 
sprawozdanie z działalności, naj-
lepsze zastosowanie MSSF/MSR, 
najlepszą wartość użytkową rapor-
tu rocznego. Nagrodę specjalną 
można było natomiast otrzymać 
za najlepszy raport roczny w inter-
necie oraz najlepszy raport roczny 
spółki zagranicznej.

W kapitule konkursu zasiedli 
przedstawiciele m.in.: Ministerstwa 
Skarbu Państwa, Ernst&Young, 
KPMG, PWC, Grant Thornton, Er-
ste Securities, Ipopemy, Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu, WSBiF 
w Katowicach oraz dziennikarze 
PAP, Gazety Wyborczej, Rzeczpo-
spolitej i Parkietu.

(KJB)

Kolejny związek w JSW
W październiku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej po-
wstała kolejna zakładowa organizacja związkowa. Jest 
to ZZ „Jedność” Pracowników JSW S.A. KWK „Knurów-
Szczygłowice”, licząca 65 członków. 

Została ona założona przy udzia-
le Wiesława Wójtowicza, niefor-
malnego przywódcy i inicjatora 

46-dniowego strajku w Budryku, któ-
ry nie jest pracownikiem spółki, gdyż 
został zwolniony po zakończeniu 
strajku, a sąd przyznał pracodawcy 
rację w prawomocnym wyroku.

Należy przypuszczać, że nowa 
organizacja związkowa będzie usil-

nie dążyła do zdobycia 150 człon-
ków, gdyż taka ilość pozwala na 
stałe oddelegowanie jednej osoby 
do zajmowania się wyłącznie dzia-
łalnością związkową. Aktualnie ze 
zwolnienia od obowiązku świadcze-
nia pracy na pełen etat z powodu 
działalności związkowej zwolnio-
nych jest 82 pracowników, a 6 na 
pół etatu.

W sumie w JSW działa już 49 zakła-
dowych organizacji związkowych, 
przy czym pod koniec 2013 roku było 
ich 40, a w czerwcu tego roku – 45.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
załogi ubywa, natomiast działają-
cym w niej związkom zawodowym 
członków przybywa. 31 grudnia 
2012 roku JSW zatrudniała 22 676 
pracowników, a w połowie tego  
roku (bez KWK Knurów-Szczygło-
wice) – 21 456 pracowników. W tym 
samym czasie – zgodnie z deklara-
cjami składanymi przez same związ-
ki – liczyły one odpowiednio 27 068 
i 26 429 członków. (KJB)
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20-lecie Hospicjum Onkologicznego Fundacji Pro Salute w Będzinie

Z okazji 20-lecia działalności Hospicjum Onkologicznego 
będzińskiej Fundacji Pro Salute w tutejszym Teatrze Dzie-
ci Zagłębia 17 października odbyła się uroczysta gala, 
której głównym akcentem było wręczenie pamiątko-
wych medali i podziękowań dla darczyńców, zaś w czę-
ści artystycznej – koncert znakomitej góralskiej kapeli 
„Trebunie Tutki”.

Będzińskiej Fundacji od lat 
przewodniczy znany społecz-
nik, doktor Andrzej Jankow-
ski. Piątkowego popołudnia 

Teatr Dzieci Zagłębia dosłownie „pę-
kał w szwach”. Już na kilkadziesiąt 
minut przed ceremonią otwarcia 
gali prawie wszystkie miejsca na 
widowni były zajęte. Wśród wie-
lu zaproszonych gości można było 
spotkać prezydentów miast, dzia-

łaczy samorządowych, znanych 
polityków i parlamentarzystów 
oraz przedstawicieli wielu instytucji 
i firm. Sporą część gości stanowili 
wolontariusze Fundacji, bez których 
wieloletnia akcja niesienia pomocy 
ludziom chorym nie byłaby możli-
wa. Za to należą im się serdeczne 
podziękowania oraz słowa wielkie-
go uznania. Warto podkreślić, że 
wśród wolontariuszy bardzo dużą 
część stanowi młodzież nie tylko bę-
dzińskich szkół.

Z kolei nam miło poinformować, 
że wśród grona wyróżnionych zna-
lazła się także JSW KOKS S.A. Z rąk 
doktora Andrzeja Jankowskiego po-
dziękowania i pamiątkowy medal 
za udzielane wsparcie odebrał Czło-
nek Zarządu JSW KOKS S.A. ds. Pro-
dukcji i Techniki Bogusław Smółka.

Zanim jednak wiceprezes Smół-
ka odebrał gratulacje, postarał się 
w imieniu Zarządu Spółki o kolejną 
niespodziankę... w postaci czeku na 
kwotę 10 tysięcy złotych.

Spotkało się to z wielkim aplau-
zem, burzą oklasków i podzięko-
wań, bowiem podczas gali JSW 
KOKS S.A. okazała się jedyną spół-
ką, która zasiliła sporym zastrzykiem 
finansowym Fundację. Jak wiado-
mo, działalność tego typu fundacji 
opiera się w dużej części na zbiór-
kach pieniędzy i akcjach charyta-
tywnych. Bez wsparcia zewnętrzne-
go opieka nad ludźmi nieuleczalnie 
chorymi nie byłaby możliwa na tak 

dużą skalę. Mimo, iż Fundacja Pro 
Salute świadczy także inne usługi 
w ramach współpracy z państwo-
wą służbą zdrowia, pieniędzy jest 
i tak zawsze mało, ponieważ osób 
wymagających stałej opieki palia-
tywnej w rejonie będzińskim z roku 
na rok wciąż przybywa.

– Pragnę w imieniu Zarządu JSW 
KOKS S.A. i pracowników naszej 
Spółki przekazać na ręce pana 
doktora Jankowskiego ten sym-
boliczny czek. Jestem pewny, że 
pieniądze te przekazuję w godne 
ręce i wykorzystacie je na rzecz 
najbardziej potrzebujących. Za 
waszą wieloletnią działalność i nie-
sienie pomocy chcę wszystkim tu 
obecnym wolontariuszom gorąco 
podziękować. W imieniu Zarządu 
mogę zapewnić, że JSW KOKS S.A. 
w miarę swoich możliwości finan-
sowych zawsze będzie wspierać 
inicjatywy lokalnych społeczno-
ści. Wasza działalność zasługuje 
na wielkie uznanie, ponieważ nie-
siecie pomoc osobom będącym 
w szczególnej potrzebie – powie-
dział wiceprezes Smółka. (jp)

Wspieramy i pomagamy

Pamiątkowy medal za okazywaną pomoc z rąk 
dr. Jankowskiego odebrał Bogusław Smółka.

Czek na kwotę 10 000 zł zasili konto Fundacji 
Pro Salute.
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Umowa współpracy
29 września br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Wałbrzychu podpisana została umowa 
o współpracy pomiędzy Wałbrzyskimi Zakładami Kok-
sowniczymi „Victoria” S.A. a Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową im. Angelusa Silesiusa. 

Uroczystość podpisania umo-
wy odbyła się podczas po-
siedzenia Senatu IV kadencji 
Uczelni. Umowę w imieniu 

WZK „VICTORIA” S.A. podpisali: Pre-
zes Zarządu – Andrzej Warzecha oraz 
Członek Zarządu ds. Ekonomicznych 
– Ryszard Rędziński, ze strony PWSZ: 
Rektor Uczelni – Elżbieta Lonc.

Głównym założeniem umowy jest 
określenie zasad współpracy mię-

dzy stronami w zakresie m.in. orga-
nizacji praktyk studenckich w WZK 
„Victoria” S.A. dla studentów Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 
organizacji wizyt studyjnych studen-
tów i pracowników Uczelni w WZK, 
jak również opiniowania przez WZK 
„VICTORIA” S.A. przedstawionych 
przez Uczelnię programów kształ-
cenia, których treści i założenia ko-
respondują z obszarem działalności 

Spółki. Ponadto strony zobowiązały 
się do kontynuacji działań na rzecz 
rozwoju sportu w Wałbrzychu – siat-
kówki mężczyzn i kobiet na terenie 
miast i gmin Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. (J.M.)

„Victoria” aniołem hospicjum
18 października br. w Zamku Książ odbyło się XX-lecie 
wałbrzyskiego Hospicjum im. Jana Pawła II.

Podczas sobotniej uroczystości 
Wałbrzyskie Zakłady Koksow-
nicze „Victoria” S.A. otrzymały 

„Anioła Hospicjum” za wsparcie 
i zaangażowanie w działalności 
wałbrzyskiego ośrodka. „Wałbrzy-
skie Zakłady Koksownicze „Victo-
ria” S.A. są zawsze z nami i zawsze 
czujemy ich obecność. Dziękuje-
my Wam bardzo za to wszystko co 
dla nas i naszych podopiecznych 
robicie” – powiedziała Henryka 
Kowalczyk, Prezes wałbrzyskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej, wręczając sta-
tuetkę dla Victorii na ręce Wioletty 
Polak-Bodziony, Specjalisty ds. Ko-
munikacji WZK Victoria SA.

– Aniołowie są wśród nas, działa-
jących na rzecz wałbrzyskiego ho-
spicjum. Spełniają swoje zadanie 
względem cierpiących chorych. 

Hospicjum powstało dzięki ich wiel-
kiemu wysiłkowi, poświęceniu, pa-
sji... – podsumował Jacek Łuczak 
z Uniwersytetu Medycznego w Po-
znaniu.

Wałbrzyskie hospicjum działa od 
20 lat, pomagając osobom potrze-
bującym opieki medycznej i wspar-
cia w sytuacji choroby. Jednostka 
zajmuje się kompleksową opieką 
nad chorym w stanie terminal-
nym choroby nowotworowej, tzn. 
w okresie, gdy leczenie przyczy-
nowe (operacje, chemioterapia, 
radioterapia) zostały zakończone 
lub ze względu na stan ogólny, nie 
podjęte. Pomaga również pacjen-
tom przewlekle chorym z innymi 
jednostkami chorobowymi – jak 
zanik rdzenia kręgowego, nabyty 
niedobór odporności itd. Ponadto 
daje oparcie chorym, którzy pozo-

stają w domu pod opieką rodziny, 
nie wychodzą lub są leżący, uzy-
skując opiekę w ramach Hospi-
cjum Domowego – jest to opieka 
całodobowa, w skład której wcho-
dzi konsultacja lekarska lub wizyta 
domowa w zależności od potrzeb, 
pielęgnacja domowa chorych oraz 
rehabilitacja w warunkach domo-
wych.

Do hospicjum stacjonarnego 
przyjmowani są chorzy, którzy 
wymagają intensyfikacji leczenia 
w warunkach szpitalnych. Mogą 
to być chorzy u schyłku życia lub 
tacy, którzy potrzebują krótkotrwa-
łej (do 10 dni) opieki wyręczającej 
(gdy np. opiekun musi odpocząć, 
czy sam iść do szpitala, itd.). Opie-
ka w hospicjum stacjonarnym jest 
bezpłatna. Chorzy oraz ich rodziny 
mają zapewnioną opiekę psycho-
logiczną. Zajmują się nimi zarówno 
psycholodzy jak i duszpasterze.

(WP-B)

Od lewej Ryszard Rędziński, Andrzej Warzecha 
i Elżbieta Lonc.
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W październiku br. Koksow-
nia Przyjaźń dwa razy gościła 
grupy studentów w ramach 
stałej współpracy z wyższymi 
uczelniami. 17 bm. w Przyjaź-

ni przebywała z wizytą grupa 
42 studentów kierunku Me-
chanika i Budowa Maszyn Po-
litechniki Krakowskiej. Wizyta 
odbywała się w ramach reali-

zowanego przez Politechnikę 
projektu Mechanika i Budo-
wa Maszyn – kierunek zama-
wiany – współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Studenci 
zostali zapoznani z technolo-
gią produkcji koksu i węglo-
pochodnych, liniami produk-
cyjnymi oraz budową i pracą 
maszyn i urządzeń. Z kolei 23 
października zajęcia dydak-

Studenckie wizyty tyczne w Przyjaźni odbywała 
grupa 28 studentów Zakładu 
Geologii Złóż Wydziału Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Śląskie-
go. Celem zajęć dydaktycz-
nych było zapoznanie się 
z przebiegiem procesów tech-
nologicznych produkcji koksu 

i produktów węglopochod-
nych. W tajniki przebiegu 
procesów technologicznych 
i pracy w Koksowni Przyjaźń 
wprowadzali żaków pracow-
nicy służb technologicznych 
Andrzej Farmas i Zdzisław 
Klimek.
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pOlski kOks s.A.

Pierwsza prezentacja Jastrzębskich Paliw Ekologicznych 

VARMO HOME na targach
W dniach 26–28 września 2014 pelet węglowy VARMO 
prezentowany był na Targach Technik Grzewczych i In-
stalacji oraz Międzynarodowych Targach Budownictwa 
i Wyposażenia Wnętrz JESIEŃ 2014 w Bielsku Białej.

Stoisko VARMO HOME cieszyło 
się dużym zainteresowaniem 
indywidualnych użytkowni-
ków, jak i firm zainteresowa-

nych dystrybucją peletu węglowe-
go VARMO. Przedstawiciele działu 
Polskiego Koksu nadzorującego 
Zakład Produkcji Kompozytowych 
Paliw Stałych odpowiadali na licz-
ne pytania, w których dominowało 
zaskoczenie faktem, że paliwo pro-
dukowane na bazie węgla kamien-
nego to... NOWOŚĆ!

Jako nowość VARMO prezento-
wane było w ramach targowej Wy-
spy Nowości, gdzie słuchacze mogli 
się przekonać o ekologicznych zale-
tach paliwa, które redukuje emisję 
zanieczyszczeń gazowych i pyło-
wych i, co ważne dla użytkownika, 
gwarantuje stałe parametry jako-
ściowe nie do osiągnięcia w trady-
cyjnych paliwach węglowych,

Przygotowany przez Polski Koks 
film prezentowany na stoisku tar-
gowym był doskonałym zaprosze-
niem do wirtualnego odwiedzenia 
zakładu jak i zapoznania się z użyt-
kowymi i ekologicznymi zaletami 
VARMO. Film pokazuje nowoczesny 
proces produkcji oraz proces spala-

nia w kotłach automatycznych i za-
sypowych. W procesie tym, dzięki 
zmodyfikowanej kinetyce spalania 
i odpowiedniej strukturze kształtek 
paliwowych, następuje całkowite 
i zupełne dopalenie się części pal-
nych, dzięki czemu paliwo VARMO 
spala się prawie bezdymnie. Film 
można zobaczyć odwiedzając stro-
nę www.varmo.com.pl.

Dużym powodzeniem cieszyły 
się również próbki peletu. Uczest-

nicy targów zauważali, że ekspo-
nowane paliwo VARMO posiada 
gęstość usypową zbliżoną do peletu 
drzewnego przy kaloryczności po-
równywalnej z najwyższej jakości 
ekogroszkiem i z zainteresowaniem 
zapoznawali się z poradnikiem na 
stronie internetowej VARMO, który 
pomaga w odpowiednim dostoso-
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Kultura

Niezwykle ciekawa wystawa

Przez cały miesiąc w Muzeum Miejskim „Sztygarka” 
w Dąbrowie Górniczej prezentowana była niezwykle cie-
kawa wystawa „Patrimonium et oeconomia”. Być może 
eksponaty będą mogli zobaczyć mieszkańcy innych re-
gionów Polski. Naprawdę warto!

– Była to pierwsza tak obszerna 
ekspozycja poświęcona dawnym 
drukom akcji, które są świadec-
twem historii rozwoju gospodar-
czego, ale także przykładem sztuki 
drukarskiej i wrażliwości artystycz-
nej ówczesnych ludzi – informuje 
Arkadiusz Rybak, dyrektor „Szty-
garki”. – Kolekcja papierów warto-
ściowych pana Krzysztofa Stacho-
wicza w dużej części jest związana 
z przebiegającymi przez teren dzi-

siejszej Dąbrowy Górniczej dwoma 
najistotniejszymi liniami kolejowy-
mi Królestwa Polskiego: najstarszą 
na ziemiach polskich tzw. War-
szawsko-Wiedeńską oraz koleją 
Iwangorod (Dęblin)–Dąbrowa, 
łączącą istotne z punktu widze-
nia militarnego i gospodarczego 
miasta, w tym także Dąbrowę 
Górniczą. Emisja pierwszych ob-
ligacji wiązała się właśnie z de-
cyzją o budowie linii i pozwoliła 

Patrimonium et oeconomia

waniu nastaw sterownika podczas 
palenia paliwem VARMO.

Odwiedzający stoisko pozytywnie 
oceniali fakt, że VARMO w sorty-
mencie dedykowanym do kotłów 
zasypowych umożliwia załadunek 
peletu wraz z papierowym wor-
kiem, co gwarantuje komfortowe 
użytkowanie kotłów. Proces palenia 
w kotłach zasypowych przebiega 
w sposób umożliwiający uzyskanie 
stałopalności znacznie skracającej 
częstotliwość obsługi kotła.

Uczestnicy targów mogli też zoba-
czyć, że worek z paliwem VARMO 
dla kotłów automatycznych łatwo 
się otwiera i operacja zasypu prze-
biega sprawnie, a sam worek może 
zostać wykorzystany na załadunek 
popiołu czy to ręczny czy też w sys-
temie automatycznego odpopiela-
nia. Taki system odpopielania był 
również eksponowany na jednym 
z sąsiednich stoisk targowych Za-
kładu Kotlarsko-Ślusarskiego Ry-
szard Wojciechowski ze Sławkowa.

Szeroką obecność VARMO na tar-
gach uzyskano również dzięki umo-
wie zawartej przez Polski Koks w trak-
cie organizacji udziału w targach 
z firmą NOVA – dystrybutorem paliw 

i kotłów z siedzibą w Bielsku Białej 
i Żywcu. Na stoisku firmy Nova obok 
ekspozycji kotłów Kostrzewa zwie-
dzający targi mogli zobaczyć palące 
się VARMO. Mateusz Dulewski
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finansować to przedsięwzięcie. 
Pan Stachowicz zgromadził wiele 
unikatowych akcji. Na wystawie 
pokazywaliśmy unikatową akcję 
francuskiego Towarzystwa, które 
na początku II Rzeczypospolitej 
było właścicielem Huty Bankowej 
– jednej z najstarszych, bo założo-

nej w 1833 roku, a działającej do 
dziś, a także wiele innych, zwią-
zanych z historią przedsiębiorstw 
i spółek naszego regionu. Wysta-
wa jest przygotowywana także 
z myślą o odbiorcy spoza Dąbrowy 
Górniczej, dlatego może być pre-
zentowana w innych ośrodkach 
kultury bądź przedsiębiorstwach, 
które posiadają sale wystawienni-
cze – dodaje Arkadiusz Rybak.

– Kolekcjonowaniem historycz-
nych papierów wartościowych 

interesuję się od dawna – mówi 
Krzysztof Stachowicz. – W domu 
moich dziadków uwielbiałem za-
kradać się na strych. Było tam 
mnóstwo rodzinnych pamiątek, 
wśród wielu starych przedmio-
tów była obligacja kolei war-
szawsko-wiedeńskich. Ta właśnie 
akcja z 1890 roku na 125 rubli 
była czymś zupełnie innym od 
pozostałych pamiątek, sprawiała 
wrażenie magicznej. I tak naro-
dziła się we mnie chęć posiadania 
własnych zbiorów. Wraz z kolega-
mi zacząłem zbierać praktycznie 
wszystko: znaczki, monety, żołnie-
rzyki, prospekty, a nawet koloro-
we puszki. Wynikało to z czasów, 
w którym przyszło nam dorastać, 
moje pierwsze kolekcje posiadały 
wartość jedynie sentymentalną. 
Niemniej jednak niewinne zbie-
ractwo z dzieciństwa przerodziło 
się w prawdziwą pasję w życiu 
dorosłym. Stałem się amatorem 
zbieractwa, skrypofilem, co ozna-
cza (z ang. scripophily) kolekcjo-
nowanie historycznych papierów 
wartościowych. Zacząłem odwie-
dzać targi staroci, antykwariaty, 
później z pomocą przyszedł inter-
net, w którym odnajdywałem co-
raz więcej ciekawych ofert. Moja 

skromna kolekcja systematycz-
nie wzrastała. Dużym wsparciem 
w odnajdywaniu kolejnych walo-
rów okazał się mój wieloletni przy-
jaciel, obecnie absolwent historii 
z paryskiej Sorbony, dr Kamil Świ-
derski, antykwariusz specjalizują-
cy się właśnie w kolekcjonerskich 
papierach wartościowych. I tak 
oto mały zbiór nabierał coraz bar-
dziej profesjonalnego charakteru, 
a kolejne peregrynacje zmierzały 
w kierunkach związanych z moją 
przestrzenią zawodową.

Jerzy Pikuła

Kultura
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 Decyzje rady UE ws. CO2: 
nie taki sukces jak go 
malują?

Po decyzjach Rady Europejskiej, 
będzie niezwykle trudno zrealizo-
wać zapowiedzi rządu o tym, że 
podstawą polskiej energetyki bę-
dzie węgiel, gdyż każda inwestycja 
węglowa po wprowadzeniu wy-
negocjowanych rozwiązań będzie 
obarczona ogromnym ryzykiem 
rosnących cen CO2 – komentuje Bo-
lesław Jankowski, wiceprezes firmy 
doradczej EnergSys.

Dokonane uzgodnienia otwierają 
drogę do wdrażania w całej UE po-
lityki dekarbonizacji. Przyjęcie celu 
40% na rok 2030 oznacza bowiem 
wejście na ścieżkę określaną przez 
Mapę drogową 2050 i Energetycz-
ną mapę drogową 2050 z roku 2011, 
które zakładają uzyskanie do roku 
2050 redukcji emisji gazów cieplar-
nianych na poziomie 80–95%.

Rząd koncentrując się na nego-
cjowaniu mechanizmów kompen-
sacyjnych popełnił błąd. Mogą one 
jedynie częściowo złagodzić nie-
które negatywne skutki w średnim 
okresie, ale nie zapobiegają naj-
ważniejszemu zagrożeniu jakim jest 
wprowadzenie ogromnej niepewno-
ści w sferze inwestycji energetycz-
nych i przemysłowych. Inwestycje 
w energetyce dokonywane są na 
kilkadziesiąt lat, podobnie długi ho-
ryzont czasowy odnosi się do wielu 
inwestycji przemysłowych. Przyjęcie 
rozwiązań zapisanych w konklu-
zjach nie ogranicza ryzyka rosną-
cych cen CO2 oraz kosztów energii 
w perspektywie 20–30 lat, a wręcz 
takie ryzyko potęguje.

Elektrownie węglowe budowane 
są na co najmniej 30 lat i perspekty-
wa płacenia za CO2 powyżej 50 Euro-
/t po roku 2030 oznacza śmiertelne 
ryzyko dla takiej inwestycji. Myliłby 

się jednak ten, kto by sądził, że poja-
wią się w zamian stabilne warunki 
inwestycji dla źródeł niskoemisyj-
nych takich jak energetyka jądro-
wa, czy OZE. Prowadzenie polityki 
unijnej w oderwaniu od działań in-
nych wiodących gospodarek będzie 
zawsze stwarzało ryzyko odejścia od 
tej polityki na skutek jej nadmier-
nych kosztów, szczególnie w sytuacji 
taniejących paliw.

Obecne uzgodnienia stanowiły 
bodaj ostatni moment, żeby Polska 
uciekła spod topora polityki dekar-
bonizacji. W tym celu należało wy-
walczyć prawo do realizacji celów 
redukcyjnych w sposób dostosowa-
ny do możliwości i warunków Pol-
ski. Takie podejście stosują obecnie 
wszystkie kraje poza UE. Dla Polski 
niebezpieczeństwa związane są 
z funkcjonowaniem systemu EU ETS, 
który poprzez rosnące ceny CO2 
podnosi ceny energii. Niestety Pol-
ska nadal będzie musiała uczestni-
czyć w tym systemie.

Uzyskanie prawa do przydzie-
lania za darmo dla energetyki do 
40% darmowych uprawnień może 
w pewnym stopniu złagodzić wzrost 
cen energii elektrycznej i cieplnej, 
jednak nie zabezpiecza całkiem 
przed tym zjawiskiem, gdyż więk-
szość uprawnień producenci energii 
będą musieli kupić na aukcjach.

Według prognoz KE ceny CO2 po 
przyjęciu propozycji KE mają rosnąć 
do ok. 50 Euro/t CO2 w roku 2030. Za-
kup 60% uprawnień nawet dla nowo-
czesnej elektrowni węglowej oznaczać 
będzie dodatkowe koszty ok. 90–100 
zł/MWh (przy obecnych cenach zna-
cząco poniżej 200 zł/MWh). Oznacza 
to wzrost kosztów wytwarzania o ok. 
50% i prawdopodobnie – podobny 
wzrost cen hurtowych. 

Zmiany w funduszach wydają się 
niekorzystne dla Polski. Zwiększe-
nie funduszu NER oznacza, że Pol-
ska będzie znaczącym płatnikiem 
tego funduszu (tracąc na jego rzecz 
uprawnienia, które byłyby jej przy-
znane) nie mając pewności, czy 

będzie w stanie je odzyskać poprzez 
pozyskanie środków na projekty in-
nowacyjne.

Podobnie niekorzystne zmiany 
związane są z funduszem 2%, który 
w Pakiecie klimatycznym rozdziela-
ny był od razu na kraje, które miały 
największe sukcesy w redukcji emisji 
w ramach Protokołu z Kioto. Polska 
miała w nim znaczący udział. Obec-
nie środki z nowego funduszu trze-
ba będzie dopiero zdobywać i nie 
wiadomo, czy kryteria jakie zostaną 
przyjęte pozwolą Polsce na znaczą-
ce ich wykorzystanie.

Przedstawione konkluzje nie okre-
ślają w sposób klarowny zasad 
ochrony konkurencyjności przemy-
słów energochłonnych. Można mieć 
obawy, że zostaną te same mecha-
nizmy co dotychczas, które w zgod-
nej opinii środowisk przemysłowych 
są niewystarczające. Kwestia ta wy-
maga dalszego doprecyzowania, 
podobnie jak podział zobowiązań 
redukcyjnych w sektorze NON ETS.

Dla Polski realną groźbę stanowi 
sytuacja zarówno twardego egze-
kwowania i wdrażania polityki de-
karbonizacji, jak i jej stopniowego 
„gnicia”. Ta druga sytuacja może 
wystąpić np. w sytuacji zaostrzenia 
się kryzysu gospodarczego w UE 
i braku porównywalnych działań 
redukcyjnych przez gospodarki po-
zaunijne. Pierwszy wariant powo-
dować będzie rosnące ceny energii 
i osłabienie konkurencyjności prze-
mysłu, a drugi – spadek uzyskiwa-
nych rekompensat przy utrzymaniu 
wysokiego ryzyka i paraliżu inwe-
stycyjnego w energetyce i przemy-
śle. Oba będą miały negatywny 
wpływ na polską gospodarkę.

Dokonane uzgodnienia są przede 
wszystkim porażką całej UE. (...)

Polityka unijna w obecnym wy-
daniu stanowić będzie ogromny 
ciężar dla całej UE, a szczególnie 
dla Polski i nowych krajów człon-
kowskich przede wszystkim poprzez 
destabilizację procesów inwestycyj-
nych w energetyce i przemyśle.

O nAs i O bRAnży
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Emocji nie brakowało

W piątek 3 października br. o godzinie 13.00 na stadionie 
3-ligowego Ruchu Zdzieszowice w ramach dobrej współ-
pracy obu firm odbyło się towarzyskie spotkanie pomię-
dzy miejscowym Przedsiębiorstwem Remontowo-Produk-
cyjnym „ZK-REM” Zdzieszowice a JSW KOKS S.A.

Mecz rozgrywano w sys-
temie 2 x 40 minut. Spo-
tkanie lepiej rozpoczęli 
gospodarze, którzy od 

początku ruszyli do ataku, co za-
owocowało w 20 minucie spotka-
nia zdobyciem bramki, którą po 
dośrodkowaniu z rzutu rożnego 
i strzałem głową zdobył Krzysztof 
Plachetka. Bramka zmobilizowa-
ła drużynę gości, którzy od tego 
momentu przeszli do ofensywy. 

Po przeprowadzeniu kilku skład-
nych akcji mogli zdobyć bramkę 
wyrównującą, jednak do końca 
pierwszej połowy wynik nie uległ 
zmianie. Po zmianie stron w dal-
szym ciągu atakowali goście i po 
jednej składnej akcji, oraz precy-
zyjnemu uderzeniu z za linii pola 
karnego Mateusza Golca w 50 
minucie doprowadzili do wyrów-
nania. Bramka dla gości sparaliżo-
wała gospodarzy, którzy zmuszeni 
do głębokiej obrony w 55 minucie 
stracili drugą bramkę, zdobytą 
przez Rafała Olakowskiego, który 
dobijał futbolówkę wybronioną 
przez bramkarza gospodarzy po 
strzale Damiana Kościsty. W 70 
minucie spotkania zawodników 
gości dopadło zmęczenie, co skru-
pulatnie wykorzystali gospoda-

rze. Krzysztof Plachetka w 71 i 74 
minucie spotkania 2 razy strza-
łem zza linii pola karnego zdobył 
bramki, najpierw strzelając bar-
dzo precyzyjnie przy lewym słup-
ku, a następnie po wypracowanej 
doskonałej pozycji ustalając wy-
nik meczu na 3 do 2 dla P.R.P. „ZK-
REM” Sp. z o.o. W końcówce spo-
tkania ostateczny wynik meczu 
ustalił Marcin Bagiński, który po 
indywidualnej akcji i przerzuce-
niu piłki nad bramkarzem zdobył 
czwartego gola dla gospodarzy.

Po meczu został rozegrany kon-
kurs rzutów karnych, w którym 
lepsza okazała się drużyna JSW  
KOKS S.A. (5:3).

sport

Emocji na boisku nie brakowalo. Gol dla JSW 
KOKS S.A.

Męska gra i 6 goli na stadionie w Zdzieszowicach
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Podsumowując: mecz stał na 
wysokim poziomie. Nie brakowa-
ło składnych i ciekawych akcji. 

Bramki zdobyte przez Mateusza 
Golca oraz Krzysztofa Plachetki za-
sługują na duże uznanie.

Na zakończenie chciałbym po-
dziękować P.R.P. „ZK-REM” Sp. 
z o.o. za organizację meczu. Piłka-
rzom obu drużyn za udział w spo-
tkaniu piłkarskim oraz za walkę 
o korzystny wynik do samego 
końca.

P.R.P. „ZK-REM” Sp. z o.o. – JSW 
KOKS S.A. 4:2 (1:0). Rzuty karne 3:5

Bramki: K. Plachetka x 3, M. Ba-
giński – M. Golec, R. Olakowski

Paweł Proksa

po godzinach

Wakacyjna kropla krwi w Wałbrzychu

29.08.2014 r. przy markecie Auchan w Wałbrzychu odbyła się akcja pobo-
ru krwi pod hasłem „Wakacyjna Kropla Krwi”. Na 21 chętnych krew oddało 
14 dawców (trochę mało, ale liczy się przecież każda kropla najcenniejszego 
daru jakim jest krew). Organizatorami akcji byli RCKiK w Wałbrzychu oraz 
Klub SHDK „DAR” przy WZK „VICTORIA” SA w Wałbrzychu. (JG)

Pozdrowienia z Pragi

Uczestnicy wycieczki to członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy JSW KOKS S.A. Dąbrowa Górnicza. Wycieczka była zorganizowana do Pragi 
w dniach od 19 do 21 września. 




