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Jubileusz w cieniu kryzysu

Stanisław Konsek, dyrektor KWK Jankowice, odbiera tytuł dla najbezpieczniejszej kopalni
Dwudziesta piąta, jubileuszowa Szkoła Eksploatacji Podziemnej przeszła do historii. Podczas konferencji, skupiającej niemal wszystkie
środowiska górnicze w Polsce, dyskutowano
przede wszystkim o efektywności, odmienianej przez wszystkie przypadki i osoby.
To właśnie rosnąca efektywność – zdaniem
prelegentów – ma być dla branży receptą
na wyjście z zapaści.

Takiej zmianie, dotyczącej górnictwa
i regionów, podporządkowany był tytuł sesji
plenarnej, którą otworzył dr Jerzy Kicki, przewodniczący komitetu organizacyjnego SEP.
– W języku chińskim słowo „kryzys” składa się z dwóch symboli. Pierwszy oznacza
niebezpieczeństwo, drugi możliwości. I o tych
możliwościach, poprawie efektywności górnictwa we wszystkich jego obszarach jest
większość referatów podczas tej edycji Szkoły – dzielił się refleksją Jerzy Kicki.
Andrzej Tor, wiceprezes Kompanii Węglowej ds. produkcji, mówił o działaniach
poprawiających efektywność spółki.
– Dzięki programowi realizowanemu
od prawie roku w IV kwartale 2015 roku
w Kompanii nastąpiła poprawa efektywności
finansowej o ok. 50 mln złotych. Zakłada się,
że dzięki podjętym działaniom w 2017 roku
wynik EBITDA będzie wyższy o ok. 480 mln
złotych wobec roku 2014. Program przyczynił
się do poprawy wskaźników: koszt produkcji
węgla spadł o ponad 8 proc. – do 259 zł/t,

koszt materialnego zabezpieczenia produkcji
spadł o 10 proc., a wydajność na zatrudnionego wzrosła o 15 proc. – wyliczał wiceprezes.
Referat dotyczący wpływu funkcjonowania projektowanej kopalni Przeciszów
na środowisko zaprezentował Marek Uszko,
wiceprezes Grupy Kopex.
– Przekonanie społeczności lokalnej
do celowości realizacji projektu, do tego,
że jest on akceptowany w wymiarze środowiskowym i społecznym, jest najważniejszym
elementem na drodze do uzyskania koncesji
– uważa prezes Uszko.
Argumentując, że budowa kopalni jest
realnym przedsięwzięciem, stwierdził, że cały
projekt realizowany jest zgodnie z najnowocześniejszymi standardami technologicznymi,
co przekłada się na bezpieczne, efektywne
i tanie w eksploatacji rozwiązania..

R aporty branżowe
Oczekiwanym przez wszystkich uczestników SEP akcentem była gala konkursowa
organizowana w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jej tradycyjnym elementem
są raporty branżowe o stanie górnictwa.
Z przygotowanego przez Wyższy Urząd
Górniczy „Raportu o stanie bezpieczeństwa
w górnictwie w Polsce” wynika, że w ubiegłym roku w górnictwie doszło do 2158 wypadków. Życie straciło 19 górników (12 ofiar
w kopalniach węgla kamiennego), a 12 uległo
wypadkom ciężkim.

Ogółem wypadki w górnictwie związane
z tzw. czynnikiem ludzkim stanowiły 85,7 proc.
wszystkich zdarzeń. Wyższy Urząd Górniczy
poinformował, że w ub.r. procedurę zatrzymania robót zastosowano w 1884 przypadkach.
511 decyzji dotyczyło robót górniczych. Jak
podał nadzór, w latach 2011–2015 w górnictwie
miało miejsce 68 zgonów naturalnych, 50 z nich
zdarzyło się w kopalniach węgla kamiennego.
W ubiegłym roku zanotowano 11 takich zdarzeń (osiem w kopalniach węglowych).
Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu podsumował 2015 rok w górnictwie
węgla kamiennego pod względem wyników
finansowych i produkcyjnych. Z raportu wynika, że strata branży wyniosła 1,898 mld złotych
i była niższa niż odnotowana w 2014 roku
o 154 mln złotych. Przychody ze sprzedaży
węgla sięgnęły 19,02 mld złotych (w 2014 roku
19,4 mld złotych), a średnia cena zbytu spadła
do 258,58 zł/t (rok wcześniej 275,73 zł/t). Zobowiązania sektora sięgnęły 14,7 mld złotych.
Górnictwo w formie podatków i opłat odprowadziło do Skarbu Państwa i budżetów gmin
6,5 mld złotych.
Pomoc państwa dla branży przeznaczona m.in. na likwidację kopalń, naprawę szkód
górniczych i osłony socjalne dla odchodzących
z górnictwa wyniosła łącznie 716,1 mln złotych. Nakłady inwestycyjne poniesione przez
górnictwo zamknęły się kwotą 1,682 mld złotych i były niemal dwukrotnie niższe niż rok
wcześniej. Kopalnie – zarówno te z udziałem
Skarbu Państwa, jak i prywatne – wydobyły
łącznie 72,2 mln ton węgla kamiennego, w tym
59,2 mln ton węgla energetycznego i 13 mln ton
węgla koksowego. Wobec wydobycia z 2014
roku oznacza to spadek jedynie o 300 tys. ton.
Wśród istotnych trendów charakteryzujących zeszłoroczną sytuację w branży wymienić należy wzrost sprzedaży węgla, która
wyniosła 73,6 mln ton (węgiel energetyczny –
60,6 mln ton, koksowy – 13 mln ton). W kraju
sprzedano łącznie 64,6 mln ton, a na eksport
przeznaczono 9 mln ton surowca. Sprzedaż
węgla zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 3,2 mln ton (o 4,2 proc.), z czego sprzedaż w kraju była wyższa o 4,6 proc.,
natomiast sprzedaż w wywozie i eksporcie
wzrosła o 7,7 proc. Na rynku krajowym odnotowano wzrost sprzedaży do energetyki
zawodowej i przemysłowej, koksowni oraz
do pozostałych odbiorców krajowych.
Pomimo wzrostu sprzedaży węgla na koniec grudnia 2015 roku na przykopalnianych

składach zalegało nadal 5,8 mln ton surowca.
Dla porównania: na koniec poprzedniego roku
wielkość zwałów wynosiła 8,2 mln ton. Część
węgla składowanego w kopalniach podlegała
zastawowi, za część przyjęto przedpłaty, nie
był więc przeznaczony do sprzedaży.
W 2015 roku polscy producenci wyeksportowali 9 mln ton węgla przy imporcie (wynik obejmujący 11 miesięcy) wynoszącym 7,4
mln ton. Polska ponownie stała się eksporterem węgla netto, miano to utraciła w 2008
roku. Jak wyjaśnia dyrektor Henryk Paszcza,
odnotowywano zdecydowany spadek importu
węgla z kierunku wschodniego.

N agrody , nagrody
Podczas gali SEP zostały ogłoszone wyniki konkursów Bezpieczna Kopalnia i Górniczy Sukces Roku. Za najbezpieczniejszą
w 2015 roku uznano kopalnię Jankowice. Drugie miejsce ex aequo zajęły kopalnie Brzeszcze i Bolesław Śmiały. Natomiast miejsce
trzecie (także ex aequo) – Pokój i Chwałowice. Jury przyznało dwa wyróżnienia, które
trafią do ZG Siltech i Eko Plus. W kategorii
kopalń rud miedzi nagrody nie przyznano.
Konkurs organizowany jest przez Wyższy
Urząd Górniczy, Fundację Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego oraz
SEP.
W konkursie Górniczy Sukces Roku, organizowanym od siedmiu lat przez Górniczą
Izbę Przemysłowo-Handlową i SEP, Osobowością Roku został prof. dr hab. inż. Wacław
Trutwin. Nagrodę przyznano za całokształt
działalności o szczególnym znaczeniu dla
polskiego górnictwa.
W kategorii Innowacyjność kapituła
przyznała dwie równorzędne nagrody, które
otrzymały: Instytut Techniki Górniczej KOMAG wraz z Kopex Machinery oraz Fabryka
Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING. Wyróżnieniem uhonorowano
Elgór+Hansen i kopalnię Bielszowice.
W kategorii Ekologia zwycięzcą został
Elektrometal, a wyróżnienie przyznano Głównemu Instytutowi Górnictwa. Dodatkowo
na wniosek kapituły GIPH przyznała nagrodę
specjalną za wieloletnią działalność na rzecz
promocji polskiego górnictwa podziemnego,
a także kształtowania jego dobrego wizerunku.
Otrzymał ją dr Jerzy Kicki.
ANNA ZYCH

Autorka jest publicystką Trybuny Górniczej i portalu
nettg.pl

Wielkie ukłony dla załogi

Jankowice najbezpieczniejszą kopalnią
KWK Jankowice została po raz czwarty zwycięzcą konkursu Bezpieczna Kopalnia. Od lat
nie doszło w niej do śmiertelnego wypadku.
Oznacza to, że górnicy potrafią zadbać o bezpieczeństwo pracy mimo
trudnych warunków
górniczo-geologicznych.

S tanisław K onsek ,
dyrektor rybnickiej
kopalni , komentuje
przyznanie nagro dy : Miałem zaszczyt

w imieniu załogi odbierać 25 lutego to wyróżnienie. Wielkie ukłony dla całej załogi,
bo to ona je wywalczyła. Podchodzę do tej
nagrody z wielką pokorą, bo niestety w roku
mamy kilkanaście zdarzeń nazywanych lżejszymi wypadkami, a często niewiele trzeba,
by były one znacznie poważniejsze. Czasami
to tylko sprawa górniczego szczęścia. Dziękuję
wszystkim pracownikom za zaangażowanie
w tych trudnych dla górnictwa czasach.
Dyrekcja KWK Jankowice stara się robić jak
najwięcej, aby zniwelować zagrożenia. Każdy pracownik naszej kopalni jest świadomy,

że odpowiada za swoje i kolegów bezpieczeństwo. Podejmujemy wiele działań uświadamiających pracowników, z jakiego typu zagrożeniami mogą spotkać się w naszej kopalni,
oraz zwracamy baczną uwagę na praktykowanie bezpiecznych zasad pracy. Natomiast
od dozoru egzekwujemy przestrzeganie
zasad określonych w projektach technicznych, eksploatacyjnych, projektach drążenia
i wierceń, aby maksymalnie dotrzymywać
rygorów zwanych sztuką górniczą. Dzięki
niej bezpiecznie wykonuje się robotę. Mamy
świadomość, że doskonalenie kwalifikacji

również poprawia bezpieczeństwo, dlatego
doceniamy pracowników, którzy podejmują
trud dodatkowych szkoleń. Wprowadzamy jak
najszerszą mechanizację, gdyż to ułatwia pracę
i podnosi jej komfort. Staramy się dowozić
pracowników możliwie jak najbliżej miejsc
pracy, by ograniczać zmęczenie i niwelować
możliwości upadku, poślizgnięcia czy innych
niebezpiecznych zajść.
Życzę całej załodze, aby górnicze szczęście
nam towarzyszyło i św. Barbara nadal nad
nami czuwała.
l

