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sPrawy sPołecZNe

Pragniemy dotrzymać umów społecznych
Szanowni Pracownicy! 
Po raz kolejny zamykamy pro-

dukcyjny rok w JSW KOKS S.A.
Czas na kilka słów podsumowa-

nia naszych działań i naszej sytu-
acji na koniec 2014 roku. 

Był to kolejny rok, o którym jako 
prezes naszej Spółki nie mogę mó-
wić z zadowoleniem. 

Wszyscy Państwo znacie sytuację 
polskiego sektora górniczego. Stagna-
cja gospodarcza w świecie doprowa-
dziła do spadku cen zarówno węgla 
energetycznego, jak i koksowego.

Koksownie zależą jednoznacznie 
od sytuacji w górnictwie węgla kok-
sowego i koniunktury w przemyśle 
hutniczym. Obie te branże znajdują 
się w trudnej sytuacji i ma to oczy-
wisty wpływ na obecną kondycję 
JSW KOKS S.A.

Mimo przyzwoitego ilościowego 
poziomu produkcji i sprzedaży, 

nie umiemy zrównoważyć wpły-
wów ze sprzedaży i kosztów pro-
dukcji.

Nie jest to optymistyczna wia-
domość, ale staram się zawsze po-
dawać Państwu prawdziwe infor-
macje. A taka jest prawda o 2014 
roku, który był kolejnym trudnym 
rokiem spowolnienia gospodarcze-
go, zwłaszcza w Europie.

Wystarczy powiedzieć, że w ostat-
nich latach nie umiemy już uloko-
wać pełnej produkcji na rynku eu-
ropejskim i jej znaczna część musi 
być kierowana na rynki zamorskie.

Stawia nam to trudne wyzwania 
w obszarze utrzymania konkuren-
cyjności naszego koksu.

Mimo tych problemów staramy 
się dotrzymywać umów społecz-
nych i w roku 2014 wywiązaliśmy 
się ze wszystkich ustaleń podjętych 
ze związkami zawodowymi.

Rozmowy o założeniach na rok 
2015 trwają, ale nie mogą być za-
kończone przed zatwierdzeniem 
planu techniczno-ekonomicznego.

Chcę też podkreślić, że obserwu-
jemy bardzo pozytywny przebieg 
procesów integracyjnych i pragnę 
za to serdecznie podziękować.

Edward Szlęk
Prezes Zarządu JSW KOKS S.A.

Rozmowy w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
W dniach 19 listopada, 8 i 15 grudnia odbyły się kolejne 
rozmowy przedstawicieli Zarządu JSW KOKS S.A. z orga-
nizacjami związkowymi, w sprawie Regulaminu Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015 r.

Na spotkaniach trwają prace 
w sprawach, które zdaniem stron 
wymagają zmian w stosunku 
do Regulaminu obowiązującego 
w 2014 r.

Największe kontrowersje wzbu-
dza kwestia likwidacji wycieczek 
dla pracowników, organizowanych 
przez związki zawodowe, w formie 
w jakiej obowiązują one obecnie. 
Informacje na temat liczby osób ko-
rzystających z wycieczek wskazują, 
że z formy tej korzysta niewielka, 

stała liczba osób, co Zarząd Spółki 
uważa za niekorzystne dla ogółu 
Pracowników. Środki przeznacza-
ne obecnie na wycieczki mogłyby 
zostać rozdysponowane w sposób 
korzystniejszy dla pracowników. 
Propozycje Zarządu w tej kwestii nie 
znajdują jednak aprobaty związ-
ków zawodowych.

Pozostała część działalności spor-
towo-rekreacyjnej i kulturalno-
oświatowej na chwilę obecną pozo-
staje bez zmian.

Dyskusja trwa także m.in. w spra-
wie świadczeń rzeczowych dla 
emerytów, które mogłyby być za-
stąpione wypłatą odpowiedniego 
dofinansowania.

Najprawdopodobniej dojdzie do 
porozumienia Zarządu ze związ-
kami zawodowymi w kwestii uła-
twienia wypłaty dofinansowania 
„wczasów pod gruszą” pracowni-
kom, którzy przebywają na świad-
czeniu rehabilitacyjnym, a nie 
mają możliwości złożenia wniosku 
o urlop. Uzgodniono także nową ta-
belę i zasady dofinansowania wy-
poczynku dzieci.

Kolejne spotkanie zaplanowano 
na 29 grudnia 2014 r .

Zarząd JSW KOKS S.A.
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Barbórka u czterdziestolatki
Dla kopalni Pniówek tegoroczna barbórka miała wyjąt-
kowe znaczenie: kopalnia w tym roku obchodziła jubi-
leusz 40-lecia istnienia. W uroczystościach, które odbyły 
się w czwartek (4 grudnia) uczestniczyli m.in. przedsta-
wiciele zarządu spółki, dyrekcja kopalni, przedstawicie-
le władz samorządowych i pracownicy.

– Od momentu, kiedy przed 40 laty 
w kopalni wydobyto pierwsze tony 
węgla zmieniło się prawie wszystko. 
Przez te 40 lat na Pniówku wydobyto 
łącznie 123 miliony ton węgla oraz 

wydrążono ponad milion metrów 
wyrobisk – mówił Krzysztof Zabój, 
dyrektor kopalni. Zmienił się ustrój, 
zmieniły się warunki gospodarcze. 
Zmieniała się nazwa i przynależność 
organizacyjna kopalni. Wreszcie 
zmieniały się technologie, maszyny 
i urządzenia. Dzisiaj KWK Pniówek 
współtworzy strukturę spółki giełdo-
wej, stosuje najnowocześniejsze zdo-
bycze techniki górniczej, posiada 
unikatowe maszyny i urządzenia. 
Szanowni Państwo, możemy być 
dumni z drogi jaką przebyliśmy – 
mówił dyrektor Zabój.

Kopalnia dysponuje jeszcze zaso-
bami 160 mln ton węgla, co spra-
wia, że wydobycie w Pniówku może 
być jeszcze prowadzone przez 35 lat. 
– Mamy świadomość, że aktualna 
sytuacja gospodarcza nie sprzyja na-
szej branży. Spadek cen węgla kokso-

wego i trudne warunki jego wydoby-
cia wymagają od nas dostosowania 
się do otaczającej nas rzeczywistości 
rynkowej. Rachunek ekonomiczny 
jest prosty. Jeżeli nie możemy nasze-
go produktu sprzedawać drożej, to 
musimy go produkować taniej i efek-
tywniej – mówił dyrektor.

O trudnej sytuacji branży górniczej 
mówił także Jarosław Zagórowski, 
Prezes JSW, który podkreślił, że ry-
nek, na którym funkcjonuje JSW jest 
bezwzględny. – Ten sektor może ura-
tować się sam, nikt nam w tym nie 
pomoże. Jastrzębska Spółka Węglo-
wa ma trochę odmienną sytuację. 
Z jednej strony te spadki cen z 300 
dolarów na 120 stwarzają duże pro-
blemy, ale z drugiej strony mamy 
potencjał. Szanowni Państwo mamy 
potencjał, który jest w Was, pracow-
nikach Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej – stwierdził prezes Zagórowski. 
– Przed nami trudne wybory. Będą 

to wybory czy wydać pieniądze na 
roboty przygotowawcze, czy ograni-
czyć niektóre przywileje. Nie jest mi 
łatwo stanąć tutaj przed Państwem 
i mówić o tym. Dużo łatwiej mówi-
ło się w latach poprzednich, kiedy 
spółka zarabiała potężne pieniądze 
i mogła je rozdzielać na inwestycje, 
na podwyżki dla pracowników. Dzi-
siaj stoję przed Wami i muszę Wam 
to powiedzieć, że staniemy przed 
wyborem: czy wypłacić „czternast-
kę” czy przeznaczyć pieniądze na ro-
boty korytarzowe. Czternasta pensja 
to jest około 240 mln zł w skali na-
szych kopalń. 240 mln zł to jest 16 
km robót korytarzowych. To jest tyle 
ile rocznie potrzebuje kopalnia Pnió-
wek. Możliwe, że taki wybór będzie 
przed nami, a może trzeba będzie 
rozłożyć „czternastkę” na raty? Zo-
baczymy. Te decyzje będziemy po-
dejmować w zależności od tego jaka 
będzie sytuacja. Jedno chcę wam 
obiecać w imieniu zarządu: na pew-
no będziemy chronili pensje, które 
co miesiąc otrzymujecie i będziemy 
chronili Barbórkę, bo to jest ten ele-
ment solidarności i przynależności 
do stanu górniczego. Co do innych 
przywilejów, będziemy decydować 
o nich w zależności od tego jaka bę-

Prezes Zagórowski w swym wystąpieniu podkre-
śla bardzo trudną sytuację całej branży górniczej. 
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dzie sytuacja finansowa. Ale jeśli sta-
niemy przed wyborem: czy wybrać 
„czternastkę” lub deputat węglowy 
czy roboty korytarzowe, to wybierze-
my roboty – stwierdził prezes.

Prezes przypomniał także sytuacje 
sprzed lat.

– Pamiętacie rok 2009. Sytuacja 
była inna. Ceny węgla też spadły 
ale przede wszystkim nie było go 
gdzie sprzedawać. W kopalni Pnió-
wek, jak opowiadał mi dyrektor To-
biczyk, węgiel przesypywał się przez 
ogrodzenie. Skróciliśmy czas pracy 
do czterech dni. Zarabialiście przez 
kilka miesięcy mniej ale przeszliśmy 
przez ten kryzys. Przeszliśmy przez 
niego nie zwalniając nikogo. Utrzy-
maliśmy wszystkie miejsca pracy 
i to samo zrobimy w roku 2015, ale 
możliwe, że trzeba będzie iść na wy-
rzeczenia.

Zwrócił się także do związków za-
wodowych.

– Myślę, że jest czas na to, aby 
odłożyć emocje. Nas wszystkich 
powinien cechować szacunek i zro-
zumienie dla sytuacji. Porządek rze-

Komunikat Głównej Komisji Wyborczej 
Główna Komisja Wyborcza, powołana do przepro-

wadzenia wyborów członków Rady Pracowników 
JSW KOKS S.A. III kadencji, informuje pracowników 
Spółki, że:
1. termin wyborów członków Rady Pracowników 

ustalony został na dzień 15 stycznia 2015 r.;
2. zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pra-

cowników należy składać w terminie od dnia 18 
grudnia 2014 r. do dnia 8 stycznia 2015 r. do go-
dziny 14.00 w niżej wymienionych miejscach:
– Koksownia Przyjaźń – w Zespole Obsługi Kan-

celaryjnej, budynek Dyrekcji Koksowni, pokój 
nr 021,

– Koksownia Jadwiga – w sekretariacie Dyrektora 
Zakładu,

– Koksownia Dębieńsko – w sekretariacie Dyrekto-
ra Zakładu,

– Koksownia Radlin – w sekretariacie Dyrektora 
Zakładu,

– Siedziba Zarządu Spółki – w Zespole Obsługi 
Kancelaryjnej, budynek B, pokój nr 1;

3. zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pra-
cowników składa się na formularzu, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do Komunikatu. Kandyda-
tów na członka Rady Pracowników mogą zgłaszać 
grupy co najmniej 20 pracowników;

4. do zgłoszenia kandydata należy dołączyć podpi-
sane oświadczenie kandydata. Wzór oświadcze-
nia stanowi załącznik nr 2 do Komunikatu.

Siedziba Głównej Komisji Wyborczej znajduje się 
w Koksowni Przyjaźń w budynku Dyrekcji, pokój nr 
202 (I piętro), telefon: 32 757 52 50.

Komunikaty Głównej Komisji Wyborczej będą publi-
kowane w sposób przyjęty w Spółce oraz umieszczane 
w zakładowej sieci intranet w zakładce „Wybory”.

Przewodniczący  
Głównej Komisji Wyborczej

Stanisław Kurtyka

czy jest ustalony. Spółką zarządza 
zarząd – tak mówi w Polsce prawo. 
I czy będziecie robić referenda, czy 
nie, zarząd będzie zarządzać spółką. 
Kopalniami zarządzają dyrektorzy 
i kadra kierownicza. Natomiast wa-
szym obowiązkiem jest nas wspo-
magać. Wspomagać po to, abyśmy 
utrzymali miejsca pracy dla naszych 
pracowników. Dlatego Szanowni 
Państwo odłóżmy emocje. Odłoży-

my emocje i będziemy rozmawiać 
co zrobić, jakie podjąć trudne decy-
zje, aby te miejsca pracy utrzymać – 
powiedział szef JSW, który na zakoń-
czenie wystąpienia złożył życzenia 
barbórkowe.

Życzenia do załogi skierował także 
prof. Józef Myrczek, przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej JSW.

Tekst i zdjęcia:  
Tomasz Siemieniec
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Nowa oferta Victorii
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. wycho-
dząc naprzeciw swoim klientom powiększyły linię tech-
nologiczną przesiewu koksu o mobilne urządzenie sortu-
jące. Nowy przesiewacz koksu eliminuje nadziarno od 
150 do 250 mm w koksie +100 mm a jego wydajność 
wynosi 60–80 t/h.

Tym samym Victoria spełnia 
oczekiwania najbardziej 
wymagających klientów 
koksu odlewniczego i jest 

w stanie zaoferować różne frakcje 
koksu odlewniczego w zależności 
od indywidualnych oczekiwań 
i wymagań.

Urządzenie zlokalizowane jest 
w rejonie składowiska koksu miesz-
czącego się w pobliżu bocznicy 
kolejowej. Na potrzeby urządzenia 
sortującego koks (jest to już dru-
gie urządzenie) została wykonana 
odpowiednia infrastruktura, która 
wraz z usytuowaniem w pobliżu to-
rowiska kolejowego daje możliwość 
załadunku koksu na samochody 
ciężarowe i wagony kolejowe nie-
zależnie od pory dnia i nocy. Koks 
do stacji przesiewu transportowany 
jest za pomocą ładowarki kołowej, 
która za pomocą specjalnej rampy 
podjazdowej ma możliwość wjaz-
du w rejon zasobnika koksu i zała-
dowania materiału do przesiania. 
Koks do załadunku urządzenia sor-
tującego jest pobierany bezpośred-
nio w rejonie składowiska koksu.

– W skład nowego urządzenia 
sortującego koks wchodzi wibra-
cyjny przenośnik korytowy typu 
UE1000x500 FS-2LM660T z parą 
niewyważonych silników bezwład-
nościowych oraz przesiewacz wi-
bracyjny o ruchu liniowym typu 
US 1250x4000 FSV-UG60 z napę-
dem bezwładnościowym. Zada-
niem przenośnika jest podawanie 

strumienia na przesiewacz wibra-
cyjny typ US 1250x4000 FSV-UG60. 
Podajnik został dostarczony z kon-
strukcją wsporczą zaopatrzoną 
w pomosty obsługowe wraz z dra-
binami, systemem sterowania, 
a także zasobnikiem koksu o po-
jemności ok 7m3 – charakteryzu-
je nam inwestycję Karol Kantor, 
Specjalista ds. Mechanicznych 
i Dokumentacji Technicznej, odpo-
wiadający za nadzór i odbiór prac 
w zakresie mechaniczno-konstruk-
cyjnym. – Zadaniem przesiewa-
cza jest dokonanie rozdziału brył 
koksu na ziarna określonej wielko-
ści. Przesiewacz wibracyjny został 
dostarczony wraz z konstrukcją 

wsporczą zaopatrzoną w pomo-
sty obsługowe wraz z drabinami, 
lejem zasypowym na taśmociąg 
załadunkowy TPT-1000-17,3 oraz 
zsuwnię zdawczą na taśmociąg 
TPT-1000-13 – dodaje.

Dostawcą podzespołów do urzą-
dzenia sortującego koks jest firma 
IFE Aufberietungstechnik GmbH 
z Austrii. To już kolejne urządzenie 
dostarczane przez tę firmę, które 
zapewnia uzyskiwanie oczekiwa-
nych frakcji koksu i jest kompaty-
bilne z wcześniej zamontowanymi.

Przypomnieć należy, że udział 
WZK „Victoria” S.A. w produkcji 
koksu w Polsce wynosi 5% co daje 
Spółce 5 miejsce w branży i 1 miej-
sce w produkcji koksu odlewnicze-
go. Produkuje ponad 500 tys. ton 
koksu rocznie, z czego ok. 400 tys. 
ton koksu odlewniczego specjalne-
go. Europejscy odbiorcy naszego 
koksu odlewniczego podkreślają, 
że jest on najlepszym koksem na 
rynku Unii Europejskiej.

(KK, WP-B)
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Rozpoczynamy pierwszy sezon grzewczy 
z VARMO HOME
Od czerwca 2014 r. śledzimy losy jednego z najnowszych 
produktów Grupy Kapitałowej JSW jakim są Jastrzębskie 
Paliwa Ekologiczne VARMO.

Mamy już za sobą począ-
tek sezonu grzewczego. 
Postanowiliśmy zapy-
tać o zainteresowanie 

rynku nowym paliwem i poziom 
sprzedaży. 

Dział odpowiedzialny za produk-
cję i sprzedaż VARMO w Polskim 
Koksie S.A. podkreśla, że nadal 
trwa etap wprowadzania pro-
duktu na rynek, który ma na celu 
poinformowanie jak największej 
liczby potencjalnych nabywców 
o nowym produkcie. 

VARMO jest alternatywą dla 
ekogroszków i węgla orzecha. 
Dotychczasowe doświadczenie 
w sprzedaży pokazuje jednak, że 
sprzedaż nowości jaką jest pelet 
węglowy, wymaga często bezpo-
średniego kontaktu z indywidual-
nym nabywcą, w ramach którego 
odbywa się edukacja dotycząca 
cech paliwa, jego walorów użyt-

kowych i „wartości dodanej” w re-
lacji do węgla orzecha i groszku.

Polski Koks kontynuuje działa-
nia w celu zapewnienia klientom 
łatwego dostępu do produktu po-
przez sieć dystrybucji. Na stronie 
produktowej VARMO widać wzra-
stającą ilość punktów dystrybucji 
również poza terenem wojewódz-
twa śląskiego. Zdaniem Polskiego 
Koksu klienci zachęceni i przeko-
nani do wypróbowania oraz zaku-
pu VARMO, potwierdzają jego ko-
rzystne walory użytkowe i dobrą 
relację jakości do ceny. Potwier-
dzeniem zadowolenia klientów 
jest wzrastająca ilość zamówień. 
Najwyższą miesięczną sprzedaż 
odnotowano we wrześniu, paź-
dziernik przyniósł niestety kolejne 
zahamowanie sprzedaży. W związ-
ku z dużą podażą paliw stałych 
w bieżącym roku zarówno klienci 
hurtowi jak i detaliczni odstępują 

od zakupu większej ilości paliwa 
w ramach „zapasu na zimę”.

Odwiedziliśmy również pierw-
szy punkt sprzedaży detalicznej 
VARMO działający w Czerwion-
ce-Leszczynach na terenie JSW 
KOKS S.A. w Koksowni Dębieńsko. 
Pracownicy punktu potwierdzają, 
że w dotychczasowej sprzedaży 
dominuje sprzedaż pojedynczych 
worków. Ciepła jesień, prognozy 
kolejnej łagodnej zimy i duża do-
stępność opału na rynku powodu-
ją, że klienci czekają z zakupami 
do momentu realnego zapotrze-
bowania. Trudno zatem ocenić 
przewidywaną sprzedaż w naj-
bliższym okresie. Od lipca zakupu 
w punkcie w Koksowni dokonało 
ok. 100 klientów i sprzedawcy 
mają nadzieję, że klienci, którzy 
zakupili próbne partie wrócą po 
kolejne zakupy VARMO.

(MD)
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Nauka i praktyka
Koksownie Grupy JSW to nowoczesne przedsiębiorstwa zajmu-
jące się produkcją koksu i wyrobów węglopochodnych. Na te-
renie poszczegól nych zakładów znajdują się bardzo ciekawe 
urządzenia i rozwiązania technologiczne. Nic zatem dziwnego, 
że w ciągu roku odwiedzają nas liczne wycieczki. Przyjeżdżają 
studenci kierunków politechnicznych, uczniowie szkół średnich, 
a także koksownicy z kraju i zagranicy.
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sPrawy ZwiąZKowe

Jubileuszowa sesja w Dębieńsku

W Koksowni Dębieńsko 11 grudnia br. odbyło się Nad-
zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców 
Przemysłu Hutniczego. Uczestników NZO przywitał Wice-
przewodniczący Zarządu ZPPH, Prezes JSW KOKS S.A. 
Edward Szlęk. 

W spotkaniu uczestniczy-
li oprócz pracodaw-
ców zaproszeni goście. 
Obecni byli na sali 

przedstawiciele największych ogól-
nokrajowych organizacji związko-
wych branży hutniczej, Zespołu Trój-
stronnego Społecznych Warunków 

Restrukturyzacji Hutnictwa, Dyrekcji 
Okręgowej Państwowej Inspekcji 
Pracy, Izby Gospodarczej Metali Nie-
żelaznych i Recyklingu.

– Śmiało mogę powiedzieć, że 
dzisiejsze obrady naszej organizacji 
związkowej mają historyczny cha-
rakter, stanowią bowiem one pod-
sumowanie dwóch dekad działal-
ności naszego związku. Szczególnie 
serdecznie witam naszego wielo-
letniego przewodniczącego pana 
Wilhelma Stanisława Kirsza, który 
od początku tworzył struktury orga-

nizacji i zna problemy polskiego hut-
nictwa od podszewki. Zaprosiliśmy 
również do Dębieńska pierwszego 
przewodniczącego ZPPH – Ryszarda 
Kiełpińskiego – ale niestety, z po-
wodów zdrowotnych nie mógł być 
dzisiaj razem z nami – mówił prowa-
dzący obrady prezes Edward Szlęk.

W jubileuszowej sesji poza sprawa-
mi organizacyjnymi związku, naj-
ważniejszą częścią obrad było pod-
sumowanie 20 lat działalności ZPPH. 
W imieniu przewodniczącego ZPPH 
Andrzeja Węglarza oceny dokonał 
dyrektor Biura Związku Jan Ma-
łecki, który przedstawił gruntowną 
syntezę działalności związku. Przy-
pomniał na wstępie że polska bran-
ża hutnicza borykała się ponad 20 
lat temu z ogromnymi problemami. 
W kraju dokonywały się gwałtowne 
zmiany gospodarcze. Restrukturyzo-

wano całe gałęzie przemysłu, w tym 
i hutnictwo. Pojawiały się napięcia 
i konflikty społeczne.

– Przypomnę, że głównym celem 
powstania Związku Pracodawców 
Przemysłu Hutniczego było stworze-
nie instytucji reprezentującej zbioro-
we interesy pracodawców w dia-
logu społecznym dla zapewnienia 
harmonijnego przebiegu procesów 
restrukturyzacji hutnictwa. 1994 rok 
nie był łatwym dla hutnictwa. Wy-
stępowały wtedy bardzo poważne 
problemy ekonomiczne, które zagra-
żały bezpośrednio funkcjonowaniu 
polskich hut. Pojawiły się napięcia 
społeczne na tle płacowym i gwaran-
cji zatrudnienia, i to nawet w najle-
piej działających przedsiębiorstwach 
sektora hutniczego. Nie było wtedy 
również formalnoprawnych uregulo-
wań zasad funkcjonowania dialogu 
społecznego w Polsce. Uchwalone 
w maju 1991 roku trzy ustawy regu-
lujące sprawy społeczne tzn. ustawa 
o związkach zawodowych, o orga-
nizacjach pracodawców i ustawa 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 
regulowały w zasadzie kwestie roz-
wiązywania problemów między or-
ganizacjami związkowymi a praco-
dawcami tylko wtedy, gdy pojawił 
się spór zbiorowy. Nie regulowały 
one jednak zasad funkcjonowania 
dialogu społecznego w bieżącej dzia-
łalności przedsiębiorstw i branż prze-
mysłowych – mówił Jan Małecki. 
– Główne regulacje w tym zakresie 
uchwalone zostały dopiero noweli-
zacją działu 11 kodeksu pracy, któ-
ra weszła w życie 11 listopada 1994 
roku. Następnie Sejm RP w lipcu 2001 
roku uchwalił ustawę o trójstronnej 
komisji ds. społeczno-gospodarczych 
i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego.

XX-lecie Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący ZPPH prezes Edward Szlęk (w środku).
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Następnie Jan Małecki przypo-
mniał, że z chwilą powstania związ-
ku pracodawców, mimo niewy-
starczających regulacji prawnych, 
pojawiła się od razu kwestia podjęcia 
dialogu społecznego, nie tylko dla 
załatwienia doraźnych problemów 
sektora hutniczego, ale również wy-
pracowania rozwiązań, które umoż-
liwiałyby społecznie akceptowalny 
przebieg restrukturyzacji polskiego 
hutnictwa w skali wieloletniej.

Na kształt dialogu społecznego, 
w chwili powstania związku praco-
dawców, duży wpływ wywierała 
ówczesna sytuacja społeczno-poli-
tyczna. Mnogość organizacji związ-
ków zawodowych, rzeczywiste uza-
leżnienie od układów politycznych 
głównych organizacji związkowych 
oraz często sprzeczne interesy i chęć 
pokazania się niektórych organiza-
cji związkowych, stwarzały trudną 
sytuację dla skutecznego prowa-
dzenia dialogu społecznego. Spory 
wpływ na sytuację w branży mia-
ły także brak doświadczeń nego-
cjacyjnych i wzajemna nieufność 
partnerów. Tą złożoność warun-
ków dawało się odczuć szczególnie 
w pracach nad ponadzakładowym 
układem zbiorowym pracy dla pra-
cowników przemysłu hutniczego. 
I właśnie podczas rozmów nad ukła-
dem ponadzakładowym, zarówno 
pracodawcy jak i strona związkowa 
musieli nauczyć się poszanowania 
partnerstwa i obiektywizmu w oce-
nie racji drugiej strony.

Podczas jubileuszowej sesji zasy-
gnalizowano, iż teraz z perspektywy 
20 lat można stwierdzić, że to wspól-
ne wystąpienie stron do Rządu RP 
zaowocowało powołaniem w lipcu 
1995 roku przez Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej Zespołu Trójstronnego 
ds. Społecznych Warunków Restruk-
turyzacji Hutnictwa.

I właśnie dzięki powołaniu tego 
zespołu najważniejsze problemy re-
strukturyzacji zatrudnienia w sekto-
rze hutniczym rozwiązywane były 
na przestrzeni lat w dialogu trójstron-

nym, zaś owocem prac tego zespołu 
były m.in. wynegocjowanie i podpi-
sanie hutniczego pakietu socjalnego, 
koksowniczego pakietu socjalnego 
oraz hutniczego pakietu aktywizują-
cego. W zespole trójstronnym wraz 
z reprezentantami rządu oraz central 
związkowych, związek pracodaw-
ców miał także możliwość wypowia-
dania się na temat projektu ustawy 
o restrukturyzacji hutnictwa żelaza 
i stali oraz jej nowelizacji ustalonej 
przez Sejm pod koniec 2003 roku.

Przypomniano także, że ZPPH miał 
istotny wpływ na zmianę ustawy 
o świadczeniach przedemerytal-
nych. Pierwotne zapisy tej ustawy 
uniemożliwiały bowiem kierowa-
nie na świadczenia przedemery-
talne pracowników zwalnianych 
z hutnictwa. Dopiero uporczywe 
i konsekwentne stanowisko ZPPH 
doprowadziło do uchwalenia usta-
wy o emeryturach pomostowych, 
w której zostały ujęte te rodzaje 
prac w szczególnych warunkach 
i o szczegól nym charakterze, wyko-
nywanych w hutnictwie i koksow-
nictwie, o które pracodawcy wnio-
skowali. Za swój sukces ZPPH uważa 
także przyjęcie w ustawie składki 
na fundusz emerytur pomostowych, 
płaconej przez pracodawcę w wyso-
kości 1,5 procent podstawy wymia-
ru składek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe, określone w ustawie 

o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, która to składka jest płacona 
od 1 stycznia 2010 roku. Nie wszyscy 
dzisiaj pamiętają, że Rząd RP propo-
nował składkę w wysokości 3 proc.

Podczas jubileuszowej sesji nie 
mogło zabraknąć także odniesień 
do sytuacji w globalnej gospodarce 
i kryzysu z jakim boryka się od kilku 
lat branża hutnicza. ZPPH wyrażał 
opinię, że zachodzi konieczność zmo-
dyfikowania obowiązującego w ro-
dzimym hutnictwie od 1996 roku 
ponadzakładowego układu zbioro-
wego pracy. Niestety do tego jed-
nak z różnych przyczyn nie doszło. 
Według ZPPH sytuacja, w której sta-
ry układ przestał obowiązywać 30 
września 2008 roku, a nowego nie 
wypracowano do dzisiaj, nie jest ko-
rzystna dla sektora hutniczego w Pol-
sce. I dlatego w krajowej rzeczywi-
stości tak wielkie obecnie znaczenie 
mają zakładowe układy zbiorowe, 
bowiem gwarantują one większą 
elastyczność rozwiązań. ZPPH zasta-
nawia się także nad rozwiązaniami 
w stylu niemieckim. Być może warto 
zawierać układy zbiorowe na czas 
określony z uwzględnieniem stanów 
kryzysowych. Jednak pracodawcy 
zdają sobie sprawę, że będzie to bar-
dzo trudne do zrealizowania, gdyż 
kryzys gospodarczy wywarł również 
negatywne piętno na dialogu spo-
łecznym. (mp)

sPrawy ZwiąZKowe

Jubileuszowa sesja odbyła się w sali konferencyjnej Koksowni Dębieńsko.
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 Blok 71 MWe 
w Koksowni Przyjaźń 
zsynchronizowany 
z siecią

16 grudnia 2014 r. generalny re-
alizator bloku 71 MWe w Koksowni 
Przyjaźń, czyli spółka Energoinstal, 
w ścisłej współpracy z Tauron Dys-
trybucja dokonał udanej synchro-
nizacji bloku z siecią energetyczną. 
Trwają dalsze prace regulacyjno-
pomiarowe – mówi Marek Filas, 
rzecznik JSW KOKS S.A.

Oddanie do eksploatacji bloku 
energetycznego o mocy 71 MWe na 
gaz koksowniczy w Koksowni Przy-
jaźń nastąpi w 2015 r. Wcześniej pla-
nowano, że blok będzie gotowy już 
w czerwcu br., potem termin przesu-
wano na przełom października i listo-
pada oraz na grudzień br. – Opóźnie-
nie wynika z przyczyn technicznych 
leżących po stronie jednego z pod-
wykonawców generalnego realiza-
tora inwestycji – informował wcze-
śniej wnp.pl Marek Filas.

Koszt budowy tego bloku to 225 
mln zł. Generalnym realizatorem 
inwestycji jest Energoinstal. Budo-
wa jest finansowana ze środków 
własnych Koksowni Przyjaźń oraz 
środków pomocowych uzyskanych 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, a także z kredytów 
bankowych.

Budowa bloku w Koksowni Przy-
jaźń jest jedną z inwestycji energe-
tycznych realizowanych w grupie 
kapitałowej Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej (JSW). Rozpoczęły się już 
prace zmierzające do rozpoczęcia 
budowy bloku kogeneracyjne-
go o mocy 80,1 MWe w Elektro-
ciepłowni Zofiówka, który będzie 
opalany m.in. paliwami niskokalo-
rycznymi (muły, miały i szlamy wę-

glowe) oraz metanem ujmowanym 
w kopalniach JSW. Zakończono 
już wyburzanie starych obiektów, 
w miejscu których powstanie blok 
w EC Zofiówka. Trwa przygotowa-
nie gruntu, m.in. wbijane są pale 
do utwardzenia gruntu, gdzie znaj-
dzie się fundament bloku.

 JSW KOKS S.A. 
chce wybudować 
elektrociepłownię 
w Radlinie

JSW KOKS S.A. po zakończeniu 
budowy bloku energetycznego 
w Koksowni Przyjaźń planuje reali-
zację elektrociepłowni w Koksowni 
Radlin – wynika z informacji uzy-
skanych przez portal wnp.pl. – Bu-
dowa zasilanej gazem elektrocie-
płowni w Koksowni Radlin będzie 
kolejnym zadaniem po uruchomie-
niu bloku energetycznego w Kok-
sowni Przyjaźń, który znajduje się 
w fazie rozruchu – poinformował 
portal wnp.pl Marek Filas, rzecznik 
JSW KOKS S.A.

Podkreślił, że program energetycz-
ny JSW KOKS S.A. jest najbardziej 
istotnym elementem utrzymania 
konkurencyjności kosztowej firmy. 
Filas dodał, że spółka prowadzi 
prace projektowe i formalne uzgod-
nienia, konieczne przed przystąpie-
niem do etapu realizacji inwestycji 
w Radlinie.

Z informacji dotychczas przekazy-
wanych przez JSW S.A. wynikało, 
że w Koksowni Radlin miałaby po-
wstać jednostka opalana oczyszczo-
nym gazem koksowniczym o mocy 
ok. 30 MW. Początki zakładu w Ra-
dlinie sięgają 1911 r.; to jedna 
z czterech koksowni, obok Przyjaźni, 
Jadwigi oraz Dębieńska, wchodzą-
cych w skład JSW KOKS S.A. Obec-
nie w Koksowni Radlin działa jedna 
bateria, w której produkowany jest 

koks wielkopiecowy, eksportowany 
następnie na rynki Europy Zachod-
niej, głównie do Austrii i Niemiec.

Jak zapowiadał Jarosław Zagó-
rowski, prezes JSW S.A., do 2016 r. 
Grupa powinna posiadać w ener-
getyce ok. 300 MW mocy zainstalo-
wanej, czyli blisko dwukrotnie wię-
cej niż sama zużywa. Nadwyżka 
zostanie sprzedana na rynku. (...)

 UE: rozliczenia nadwyżek 
emisji CO2 korzystne dla 
Polski

Ministrowie środowiska UE potwier-
dzili w Brukseli ważne dla polskiego 
udziału w protokole z Kioto rozwią-
zanie, jakie Polska z Niemcami i pre-
zydencją włoską wypracowały na 
konferencji klimatycznej ONZ w Li-
mie. Kompromis dotyczy tego, jak 
będzie wyglądał podział zobowiązań 
pomiędzy państwami członkowskimi 
Unii w zadeklarowanej w Dausze 
przez UE redukcji emisji gazów cie-
plarnianych. UE zadeklarowała 20 
proc. redukcji emisji do 2020 r. Poro-
zumienie z Kioto w 1997 roku przewi-
dywało redukcję na poziomie 8 proc. 
do 2012 r. w stosunku do 1990 r. Pol-
sce udało się osiągnąć ten cel z dużą 
nadwyżką, gdyż zredukowała emisję 
o około 32 proc. czyli o 24 pkt proc. 
więcej niż zobowiązywał nas do tego 
protokół z Kioto. (...)

„Nowe nadwyżki, które wy-
pracujemy ponad założony 20-
procentowy limit pójdą na nasze 
konto, a nie do wspólnej puli, w któ-
rej wysiłki poszczególnych państw 
w redukowaniu gazów cieplarnia-
nych nie byłyby widoczne” – tłu-
maczył dziennikarzom Sebastian 
Barkowski, zastępca Stałego Przed-
stawiciela RP przy UE. To oznacza, 
że wysiłki Polski w redukcji emi-
sji CO2 od początku transformacji 
będą widoczne. 

o Nas i o BraNży
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Dąbrowa Górnicza

 Dąbrowa Górnicza 
wyróżniona w raporcie 
Atrakcyjność 
Inwestycyjna Regionów

Polska Agencja Informacji i Inwe-
stycji Zagranicznych uznała Dąbro-
wę za jedno z najatrakcyjniejszych 
miast dla inwestorów. PAIiIZ, która 
ma na celu m.in. monitorowanie 
potencjału inwestycyjnego pol-
skich regionów, opublikowała „Ra-
port atrakcyjności inwestycyjnej 
województw – 2014” opracowany 
przez Szkołę Główną Handlową. 
Wśród najbardziej atrakcyjnych 
pod względem inwestycyjnym wo-
jewództw są: śląskie, mazowieckie, 
dolnośląskie oraz pomorskie. Dąbro-
wa Górnicza została oceniona bar-
dzo wysoko i znalazła się wśród 10 
powiatów w woj. śląskim z najwyż-
szym wskaźnikiem PAI (potencjal-
nej atrakcyjności inwestycyjnej).

W całym kraju tytułem „Gmina 
na 5!” wyróżniono 59 gmin, które 
uzyskały w badaniu ponadprze-
ciętne oceny. Tytuł „Gmina na 5!” 
został przyznany również Dąbrowie 
Górniczej, drugi rok z rzędu. Inny-
mi laureatami z naszego regionu 
są: Katowice, Bytom, Mysłowice, 
Radzionków, Ruda Śląska, Rydułto-
wy, Godów i Wodzisław Śląski.

Natomiast badania naukowe bę-
dące podstawą raportu skupiają się 
na walorach lokalizacyjnych dane-
go miejsca oraz ich analizie. Wskaź-
nik potencjalnej atrakcyjności in-
westycyjnej odnosi się do całości 
gospodarki narodowej, jak również 
do kluczowych sekcji gospodarki: 
przemysłu, handlu, turystyki i ga-
stronomii, a także działalności pro-
fesjonalnej, naukowej i technicznej. 
Dąbrowa Górnicza we wszystkich 
tych kategoriach otrzymała naj-
wyższą Klasę A.

Ważnymi czynnikami uzyskania 
wysokiej pozycji Dąbrowy Górni-
czej i województwa śląskiego na tle 
innych regionów Polski były: roz-
budowana infrastruktura drogowa 
i techniczna, dostęp do wykształ-
conych kadr, w tym absolwentów 
szkół wyższych, a także duże możli-
wości inwestowania na dobrze sko-
munikowanych terenach (w Dąbro-
wie Górniczej dobrym przykładem 
jest chociażby teren inwestycyjny 
Tucznawa). 

Zabrze

 Sprawa hałdy do 
ponownego rozpatrzenia

Minister Środowiska uchylił decy-
zję Marszałka Województwa Śląskie-
go w sprawie eksploatacji hałdy 
w Mikulczycach. Zarazem przeka-
zał ją do ponownego rozpatrzenia.

Przypomnijmy, że w trosce o miesz-
kańców Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza zleciła przepro-
wadzenie badań zanieczyszczenia 
powietrza wokół hałdy. Badanie re-
alizował Instytut Podstaw Inżynierii 
Środowiskowej Polskiej Akademii 
Nauk. Z przeprowadzonych badań 
wynikało, że występuje wyższe stę-
żenie zanieczyszczeń w porówna-
niu do wartości uzyskanych przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach.

Władze miasta sugerowały jed-
nocześnie działania naprawcze. 
Cofnięcie pozwolenia na dalszą 
eksploatację hałdy mogłoby spra-
wić, że firma nie przywróci hałdy 
do stanu przed rozbiórką. Wówczas 
nasypy hałdowe mogłyby dopro-
wadzić do eskalacji stanów ter-
micznych, a także do drastycznego 
zwiększenia emisji gazów do otocze-
nia. Stanowisko Prezydenta Miasta 
jest zgodne z opinią przedstawioną 
przez Główny Instytut Górnictwa 
w Katowicach. W tej sytuacji cie-
szyła decyzja, w której firma EKO-
BERGA Sp. z o.o. zobowiązana była 

do usunięcia przyczyn uciążliwego 
oddziaływania na środowisko zapo-
żarowanego zwałowiska odpadów 
pogórniczych w Mikulczycach. De-
cyzja Ministra Środowiska powodu-
je, że sprawa trafia do ponownego 
rozpatrzenia przez Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego.

Wałbrzych

 Zbierają pieniądze 
na odbudowę dachu 
Zamku Książ

Straty spowodowane przez po-
żar w Zamku Książ oszacowano 
na ponad pół miliona złotych. Za-
rząd Województwa Dolnośląskiego 
zadeklarował przekazanie kwoty 
160 tysięcy zł. Rozpoczęła się także 
zbiórka dobrowolnych datków na 
odbudowę dachu.

Organizacją zbiórki pieniędzy zaj-
muje się Fundacja Księżnej Daisy 
von Pless, która od momentu po-
wstania ściśle współpracuje z zam-
kiem. – Ta akcja to odpowiedź na 
zapotrzebowanie społeczne i jeden 
z naszych głównych celów statu-
towych. Opiekujemy się historycz-
nym dziedzictwem Zamku Książ, 
miejscem zamieszkania patronki 
naszej organizacji – mówi prezes 
Fundacji Księżnej Daisy von Pless 
Mateusz Mykytyszyn.

Wpłaty można dokonać na kon-
to nr: 77 1140 2017 0000 4002 1308 
6602. Każda kwota przekazana 
przez darczyńców zostanie według 
zapewnień prezesa Zamku Książ 
właściwie zagospodarowana po-
nieważ wymagane będą prawdo-
podobnie również dodatkowe pra-
ce związane z usuwaniem skutków 
pożaru na niższych piętrach czy na-
prawa elementów, które nie zosta-
ną objęte ubezpieczeniem.

Wsparcie zadeklarował Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego, któ-
ry przekaże na rzecz odbudowy da-
chu 160 tysięcy złotych. 

iNforMator
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Wigilijny opłatek w Przyjaźni
W Koksowni Przyjaźń 19 grudnia br. odbyło się wigilij-
ne spotkanie Zarządu Spółki z przedstawicielami kadry 
administracyjnej, technicznej i inżynieryjnej. Zgodnie 
z tradycją nie mogło zabraknąć wigilijnego opłatka oraz 
wzajemnych, serdecznych życzeń.

Przy okazji wigilijnego opłatka 
podczas luźnych, koleżeń-
skich rozmów wymieniano 
jednak uwagi o już zrealizo-

wanych i czekających spółkę kolej-
nych zadaniach. Choć rok był dla 
branży koksowniczej i górnictwa 
węgla kamiennego bardzo ciężki, 
to jak zauważyło wiele osób, nie 
należy się poddawać i trzeba ostro 
walczyć o zachowanie rynkowej 
pozycji.

Pracowników z koksowni Dębień-
sko, Jadwiga, Przyjaźń oraz Radlin 
w imieniu Zarządu JSW KOKS S.A., 
przywitał prezes Edward Szlęk.

– Wspólnie z obecnymi tu wszyst-
kimi członkami Zarządu niezmier-

nie się cieszę, że możemy się wszy-
scy dziś spotkać – rozpoczął swoje 
krótkie przemówienie prezes Szlęk. 
– Za nami kolejny bardzo trudny 
rok dla całej branży koksowniczej, 
ale ponieważ zmieniły się przepisy 
podatkowe, w tysiącach zakładów 
ludzie nie muszą udawać, że odby-
wają kolejną naradę produkcyjną 
i mogą oficjalnie powiedzieć, że 
przyszli przełamać się wigilijnym 
opłatkiem. Przynajmniej tu fiskus 
nam sprawił drobny, ale bardzo 
przyjemny prezent.

Nie chcę dzisiaj mówić o sprawach 
trudnych, wywołujących emocje. 
Spotkaliśmy się aby na chwilę za-
pomnieć o troskach życia codzien-

nego i o naszych zawodowych pro-
blemach. Uważam, że integracja 
naszych zakładów i wzajemne sto-
sunki między pracownikami są co-
raz lepsze i wszystko zmierza w pra-
widłowym kierunku, choć zdaję 
sobie sprawę, że występują jeszcze 
pewne niedociągnięcia. Macie dzi-
siaj okazję do wymiany poglądów, 
kto nie może wytrzymać, niech dys-
kutuje o technicznych aspektach 
produkcji lub przepisach. Jeszcze 
raz w imieniu całego Zarządu skła-
dam wszystkim pracownikom JSW 
KOKS S.A. serdeczne życzenia uda-
nych, spokojnych, radosnych świąt 
i obyśmy przetrwali w dobrej kon-
dycji rok 2015. Bądźmy wszyscy do-
brej myśli, bowiem jak uczy histo-
ria, w koksownictwie i gospodarce 
światowej już kilka razy dochodziło 
do niespodziewanych zwrotów i bły-
skawicznego ożywienia koniunktury 
gospodarczej – zakończył Edward 
Szlęk. MP
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