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A K T U A L N O Ś C I

Cel dla JSW jest precyzyjnie określony: skoncentrować się na wydobyciu węgla koksowego,
wykorzystać dobrą sytuację na rynkach światowych, umocnić swoją pozycję i zapewnić
warunki do stabilnego rozwoju w warunkach zmiennej koniunktury

Na inwestycje Grupa Kapitałowa JSW wyda
do 2030 roku około 19 mld złotych. Do kopalń
trafi z tego 16 mld złotych. Bez tych inwestycji
nie będzie można osiągnąć zaplanowanych
celów. Od 2020 roku udział węgla koksowego w całkowitej produkcji będzie wynosił
85 proc.

9 lutego w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Jastrzębska Spółka Węglowa przedstawiła strategię rozwoju
na lata 2018–2030. Najważniejszym celem
strategicznym Grupy Kapitałowej JSW jest
umocnienie pozycji wiodącego producenta
i dostawcy węgla koksowego i koksu w Europie
oraz wzrost wartości całej grupy.
Nowa strategia zakłada stopniowy wzrost
produkcji węgla z 14,9 mln ton w 2017 roku
do 18,2 mln ton w 2030 roku. Poziom produkcji i sprzedaży koksu zaplanowano na poziomie powyżej 3,4 mln ton. Docelowo koks
wielkopiecowy o wysokich parametrach
ma stanowić aż 78 proc. produkcji grupy. JSW
planuje zwiększenie do 2030 roku wydajności.
Teraz średnia roczna wydajność na pracownika to około 710 ton. Celem jest jej wzrost
do 870 ton. Zwiększenie wydajności nie jest
jedynym sposobem na poprawę efektywności.
W strategii założono, że średni koszt wydobycia tony węgla nie powinien przekraczać 284
złotych. W latach 2011–2016 wyniósł on 326
złotych. JSW planuje, że średni zysk za każdy
rok w latach 2018–2030 będzie wynosił 1 mld
złotych.

J akość od złoża

do morza
Grupa JSW dostarcza węgiel i koks do największych koncernów hutniczych, a na rynki
zamorskie dostarcza koks. W promieniu 500
kilometrów od JSW funkcjonuje większość
europejskich hut stosujących proces wielkopiecowy. Na wyprodukowanie tony surówki
zużywa się średnio 350 kilogramów koksu.
Aby wyprodukować tyle koksu, potrzeba
490 kilogramów węgla koksowego. Unia Europejska zużywa rocznie 53 mln ton węgla
koksowego.

W 2024 roku w Czechach nie
będzie wydobywać się węgla
koksowego. Jastrzębska
Spółka Węglowa będzie
jedynym producentem
w Unii Europejskiej tego
strategicznego surowca
służącego do produkcji
surówki hutniczej.

– Rozmawialiśmy z zarządami największych spółek stalowych. W UE 60 proc. stali
wytwarza się w procesie wielkopiecowym.
Wszyscy twierdzili, że w ciągu około 25–30 lat
nie będzie opłacalnego rozwiązania technologicznego, które zastąpiłoby koks, który pełni
rolę reduktora i rusztu w procesie wielkopiecowym. To oznacza, że przynajmniej przez
około 30 lat mamy zapewniony zbyt na węgiel
koksowy i koks – mówił prezes Ozon.
W 2024 roku w Czechach nie będzie wydobywać się węgla koksowego. Jastrzębska
Spółka Węglowa będzie jedynym producentem w Unii Europejskiej tego strategicznego surowca służącego do produkcji surówki
hutniczej. Co to oznacza dla kopalń JSW?
Z czeskich złóż pochodzi około 4–5 mln ton
węgla koksowego. Po zaprzestaniu wydobycia w Czechach powstanie luka na rynku europejskim. Ze względu na bliskie położenie

Ciekawa liczba

16 mld
ZŁOTYCH

zaplanowano w strategii JSW na inwestycje
w kopalniach

naturalnym dostawcą większości koksowni
może stać się JSW. Będzie to możliwe po spełnieniu dwóch warunków: jakość węgla musi
odpowiadać potrzebom stawianym przez
koksownie, a cena musi być akceptowalna.
Dlatego w Grupie Kapitałowej JSW kopalnie
i koksownie realizują program „Jakość od złoża do morza”. – Chodzi o to, aby dbać o jakość,
poczynając od pracy w ścianie wydobywczej,
a kończąc na dostarczaniu koksu do nabrzeży
portowych i do hut – tłumaczy cel programu
Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA.

N ajcenniejszy węgiel

i koks
Dla firmy surowcowej, takiej jak Jastrzębska Spółka Węglowa, najistotniejsze
jest zapewnienie dostępu do zasobów węgla
koksowego. JSW zamierza to robić nie tylko
poprzez inwestowanie w dostępne już złoża,
ale również w udostępnianie nowych złóż
i nowych poziomów wydobywczych. Baza
zasobowa będzie stale powiększana, zwłaszcza w przypadku węgla koksowego typu 35.
Poczynając od 2020 roku, udział produkcji
węgla koksowego w produkcji ogółem zostanie
zwiększony z obecnych 72 do 85 proc.

TOMASZ SIEMIENIEC / JSW SA

JSW umocni rolę kluczowego
producenta węgla koksowego
dla Europy

9 lutego w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Jastrzębska Spółka Węglowa
przedstawiła strategię rozwoju na lata 2018–2030
– Śmiało patrzymy w przyszłość, posiadamy 952 mln ton potwierdzonych zasobów
operatywnych, co gwarantuje nam stabilne
wydobycie na co najmniej 60 lat. Unia Europejska importuje rocznie ponad 30 mln ton
węgla koksowego i JSW zamierza być kluczowym producentem tego strategicznego
oraz niezbędnego dla europejskiego przemysłu stalowego surowca – mówi Daniel Ozon,
prezes JSW.

finansowanie w sytuacjach kryzysowych. Będziemy mieć większe zyski niż na standardowej lokacie bankowej i w każdej chwili będziemy mogli skorzystać z pieniędzy – tłumaczy
ideę funduszu prezes Daniel Ozon.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

E fektywność , innowacje ,

fundusz stabilizacyjny
Strategia rozwoju JSW zakłada poprawę
efektywności produkcji poprzez inwestycje
i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań
techniczno-technologicznych. W Spółce zaplanowano ambitne działania optymalizujące
i zwiększające potencjał wydobycia węgla,
w tym program Jakość i program Efektywność.
Ograniczenie kosztów, zwiększenie produktywności, a także zastosowanie innowacyjnych
rozwiązań, m.in. nowoczesnej techniki kotwienia czy zmniejszania ilości wydobywanego
wraz z węglem kamienia, gwarantują optymalne funkcjonowanie JSW na trudnym rynku
surowcowym. W strategii podkreślono wagę
projektów badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu środków pomocowych z funduszy
zewnętrznych. Prowadzić je będzie utworzona
w 2017 roku spółka JSW Innowacje.
Do 2019 roku JSW zamierza spłacić zadłużenie z tytułu obligacji, a fundusz stabilizacyjny (1,5 mld złotych rezerwy finansowej) pozwoli utrzymać płynność finansową
i zachować ciągłość operacyjną w czasach
dekoniunktury na rynku węgla.
– Nie chodzi o to, aby spekulować i liczyć
na zyski z takich operacji finansowych. Tworząc fundusz stabilizacyjny, chcemy zapewnić

Jastrzębska Spółka Węglowa będzie inwestować
w wydobycie węgla, produkcję koksu
i wytwarzanie energii. – Naszym podstawowym
celem jest zapewnienie Polsce niezależności
energetycznej i wspieranie rodzimego przemysłu.
W zamierzenia rządu dobrze wpisują się cele
wyznaczone przez Jastrzębską Spółkę Węglową
– powiedział wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski podczas prezentacji strategii
Spółki. Oficjalna prezentacja odbyła się 9 lutego
w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie

