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A K T U A L N O Ś C I
Krupiński

Fakty i mity
kopalni Krupiński było jednym z warunków
umowy restrukturyzacyjnej zawartej między
JSW a bankami. Nie można zmieniać umowy
bez negatywnych skutków dla JSW. W skrajnym przypadku negatywnym skutkiem byłaby upadłość.

C zy K rupiński pofedruje
tanio ?
Zwolennicy pozostawienia kopalni
w strukturze JSW twierdzą, że można tak
ograniczyć koszty, że wydobycie tony węgla
AGNIESZKA MATERNA / JSW SA

Część związków zawodowych działających
w kopalni Krupiński grozi sporem zbiorowym.
Powód? Bez względu na to, jakie argumenty zostaną przywołane, zawsze będzie chodziło o jedno – kopalnia nie powinna trafić
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Chociaż
decyzja o tym, że Krupiński zostanie przekazany do SRK, została podjęta na wszystkich
możliwych szczeblach, a załodze zapewniono miejsca pracy w innych kopalniach, co jakiś czas kilku liderów związkowych stara się
wywierać nacisk na zmianę decyzji. To gigantyczny mit. Fakty są jasne. Przekazanie

Złoże kopalni Krupiński jest złożem, które należy uznać za bardzo trudne do eksploatacji
REKL A M A

nie będzie droższe niż około 200 złotych.
Ciekawe, jak można to osiągnąć, skoro teraz,
po wstrzymaniu praktycznie wszystkich inwestycji, koszt wydobycia tony węgla nie chce
zejść poniżej 270 złotych.
W jednej z analiz, którą znają przedstawiciele załogi Krupińskiego, jest między innymi
taki fragment: „Złoże kopalni Krupiński jest
złożem, które należy uznać za bardzo trudne
do eksploatacji. Charakteryzuje się ono dużą
podzielnością pokładów. Pomiędzy warstwami
węgla o niewielkiej miąższości zawierają się
liczne wkładki przerostu w postaci warstw
łupku ilastego oraz węgla zailonego. Dużym
zagrożeniem jest tektonika główna i współwystępujące serie uskoków towarzyszących.
Duże nachylenie, przekraczające w niektórych
miejscach 30 stopni, jest dodatkowym utrudnieniem. Struktura węgla osłabiona jego podzielnością i warstwami niespójnych przerostów stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo
wystąpienia opadów i obwałów skał stropowych dodatkowo zanieczyszczających urobek
węglowy. Dodatkowo, co bodaj najistotniejsze
z punktu widzenia wydobywanego w kopalni
urobku, należy stwierdzić, iż węgiel koksowy
produkowany w KWK Krupiński charakteryzuje się niskimi własnościami koksotwórczymi
oraz niekorzystnym poziomem wskaźników
jakości koksu z węgla CRI/CSR, co w praktyce
handlowej dyskwalifikuje go w zasadzie jako

produkt do celów koksowniczych”. W takich
warunkach nie da się fedrować tanio.

B ogactwo w zasięgu ręki ?
Krupiński może znosić złote jaja dla JSW,
trzeba tylko dotrzeć do węgla koksowego typu
35, a to inwestycja, na którą JSW stać. To mit.
Realizacja tej koncepcji wymagałaby pokrycia
przez JSW niedoboru środków finansowych
w KWK Krupiński w kwocie około 520 mln
złotych w perspektywie do 2020 roku.
Wariant dojścia do węgla typu 35 był szeroko i wielokrotnie analizowany przez zarząd
JSW. Do tej pory nie udało się tego zrobić,
ponieważ w latach 80. XX wieku, kiedy budowano kopalnię, gospodarka się załamała. Aby
zakończyć budowę kopalni, przyjęto najtańszy
wariant i dlatego udostępniono złoża węgla
energetycznego, a nie koksowego. Z projektowanej głębokiej kopalni węgla typu koksowego nic nie wyszło. Zatrzymano roboty
związane z udostępnieniem węgla koksowego, koncentrując się na udostępnieniu węgla
energetycznego. Ponieważ w swojej historii
Krupiński tylko w jednym roku przyniósł zysk,
tych pieniędzy wciąż nie ma i nie będzie.
Krupiński jest bardzo dobrze zorganizowaną kopalnią, załoga jest świetnie wyszkolona i zdyscyplinowana, ale ma już dosyć
fedrowania w Krupolu. I to jest fakt.
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