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JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach
w sprawie organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr
2 w Knurowie. Dla naszej spółki prowadzenie
praktycznej nauki zawodu górnika dla młodzieży z naszego regionu nie jest tylko częścią
usług, lecz również misją społeczną wobec lokalnej społeczności. Prowadzenie tzw. sztolni
szkolnej traktujemy jako przedłużenie długoletniej górniczej tradycji, w której przygotowanie młodzieży do pracy w śląskich kopalniach
jest wpisane w historię naszego regionu.

Jednak najważniejszym zadaniem jest
przygotowanie uczniów do pracy górnika,
co wiąże się z odpowiedzialnością i przygotowaniem do specyfiki pracy pod ziemią.
W związku z tym istotne jest odtworzenie
w warunkach szkoleniowych symulowanej
sztolni podziemnej, pokazującej blaski i cienie
pracy na podziemnych pokładach. Obecnie
praktykę w sztolni szkolnej przy KWK Knurów odbywa 116 uczniów. Praktyczna strona
nauki jest regulowana przepisami, które regulują współpracę w zakresie organizowania
praktycznej nauki zawodu w formie zajęć
praktycznych poza szkołą w roku szkolnym
2016/2017, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia
2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu. Dla tych celów JSW SiG utrzymuje warsztat szkoleniowy i sztolnię szkolną, którą nadzorują instruktorzy praktycznej nauki zawodu.
Z kolei kopalnia Knurów-Szczygłowice jest
dysponentem prawnym warsztatu szkoleniowego oraz sztolni szkoleniowej znajdujących
się na jej terenie. Ruch Knurów udostępnił
na rzecz JSW SiG te pomieszczenia w celu
przeprowadzania w nich zajęć praktycznej
nauki zawodu.

Praktyczna nauka zawodu realizowana
jest w zawodach:
• technik górnictwa podziemnego,
• technik elektryk o specjalności – eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego,
• technik mechanik o specjalności – eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych
górnictwa podziemnego,
• górnik eksploatacji podziemnej,
• elektryk, zgodnie z programem nauczania
dla danego zawodu.
Miejscami przeprowadzania praktycznej nauki zawodu są sztolnia górnicza (ćwiczebna) na polu Wschód KWK Knurów-Szczygłowice ruch Knurów oraz stanowiska
dołowe KWK Knurów-Szczygłowice ruch
Knurów. Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie sprawuje nadzór
nad realizacją programu poprzez nauczycieli
i instruktorów praktycznej nauki zawodu
i praktyk zawodowych. Podczas realizacji
zajęć za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele.
Firma JSW SiG odpowiada za:
• Zapewnienie warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu:
– stanowiska szkoleniowe wyposażone
w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały, dokumentację techniczną,
uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
– odzież, obuwie robocze i środki ochrony
indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługującej pracownikom na danym stanowisku pracy,
– pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej,
– nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym
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Uczymy zawodu górnika

stanowisku pracy zgodnie z odrębnymi
przepisami,
– dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;
• Zapewnienie odpowiedniej liczby instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz praktyk
zawodowych;
• Zapoznanie uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu z organizacją pracy,
regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny
pracy oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
• Nadzorowanie przebiegu praktycznej nauki
zawodu;
• Sporządzanie, w razie wypadku podczas
praktycznej nauki zawodu, dokumentacji
powypadkowej;
• Współpraca ze Szkołą w ramach prowadzonej praktycznej nauki zawodu.
W przypadku naruszenia przez ucznia
regulaminu pracy informuje się o tym

zleceniodawcę, który podejmuje dalsze działania wynikające ze statutu szkoły.
Dla młodzieży kształcącej się w zawodzie
górnika istotną rzeczą jest deklaracja dotycząca ich przyszłości zawodowej, ponieważ zgodnie z zawartym porozumieniem JSW Szkolenie
i Górnictwo Sp. z o.o. zatrudni po ukończeniu
szkoły absolwentów, którzy uzyskali najlepsze
wyniki w nauce, zachowaniu oraz zdali z wynikiem pozytywnym egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe. Liczba zatrudnianych
absolwentów jest zależna od potrzeb kadrowych, koniecznych do realizacji przyjętych
zleceń przez JSW SiG, na wykonanie różnorodnych usług w zakładach Grupy Kapitałowej JSW. Jednak biorąc pod uwagę potrzeby
kadrowe górnictwa, odpływ doświadczonej
kadry na świadczenia emerytalne lub pomostowe, najpewniej już w najbliższej przyszłości śląskie kopalnie skorzystają z młodzieży
wykształconej przez ZSZ w Knurowie przy
pomocy JSW SiG. 
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I edycja Węglokoks Cup

3 minuty i 33 sekundy – dokładnie tyle potrzebował najlepszy spośród uczestników
niedzielnego biegu, by zdobyć obie wieże Węglokoksu. Pierwszą edycję zawodów wygrał
Arkadiusz Karbowy. Wśród kobiet najlepsza
była Anna Ficner z czasem 4:29.

W skrócie – Węglokoks Cup to rywalizacja na najwyższym poziomie, szczyty
możliwości i walki w klatkach… schodowych.
Na starcie stanęło ponad 100 zawodników,

którzy zmierzyli się z 42 kondygnacjami.
Każdy z uczestników pokonał 824 stopnie
w dwóch etapach, z półgodzinną przerwą między jedną a drugą wieżą. Najstarszy zawodnik
miał 78 lat.
Impreza zainaugurowała Puchar Polski
w Biegach po Schodach. Jego organizatorem
jest Stowarzyszenie Biegów Górskich. Sponsorami strategicznymi są: Węglokoks SA oraz
Węglokoks Energia, a partnerem Biuro Centrum – zarządca biurowca. 
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WĘGLOKOKS

Szczyty Dwóch Wież zdobyte

