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W III kwartale widać pierwsze efekty restrukturyzacji w JSW. Zysk netto wyniósł 900 tys. złotych

Wyniki o niebo lepsze,
niż wróżyli analitycy
Jastrzębska Spółka Węglowa mimo dalszego
znaczącego spadku cen węgla koksowego
i energetycznego na świecie nie rezygnuje
z walki o wynik. Osiągnęła nieco wyższe niż
wskaźniki referencyjne ceny sprzedaży węgla
do odbiorców. Wielkość produkcji i sprzedaży surowca była na dobrym poziomie. Dzięki
efektywnym działaniom operacyjnym i dalszej optymalizacji wydatków wyraźnie obniżono w relacji do poprzedniego kwartału
koszty produkcji zarówno węgla, jak i koksu.

sprzedaży węgla koksowego na poziomie 96
dolarów, czyli powyżej poziomów wskaźników
referencyjnych.
– Trzeci kwartał znów przyniósł drastyczne obniżenie cen węgla koksowego
na świecie. Dlatego naszym celem jest
kontynuowanie procesu redukcji kosztów
i koncentracja na najbardziej rozwojowych
obszarach. Wyniki III kwartału w JSW potwierdzają skuteczność dotychczasowych
działań, pokazują też zaangażowanie pracowników w proces naprawy Spółki. Wszyscy mamy świadomość, że im niższe będą
nasze koszty, tym mamy większe szanse
na przejście przez ten trudny okres – mówi
Tomasz Gawlik, zastępca prezesa zarządu
JSW ds. strategii.

Dobre wyniki odnotowano już kolejny
kwartał z rzędu w segmencie koksowym.
W III kwartale o 2,5 proc. wzrosła produkcja, o prawie 13 proc. sprzedaż, a przychody
ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych były o 7,4 proc. wyższe
niż w II kwartale br. Zredukowano jednostkowy koszt konwersji koksu o 7,6 proc. do 136,11
złotych za tonę. W II kwartale jednostkowy
koszt wyniósł 147,30 złotych.
Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za III kwartał wyniósł 364,4
mln złotych wobec ujemnego (94,2 mln złotych) kwartał wcześniej. Na poprawę wyniku
III kwartału br. wpłynęło rozwiązanie rezerwy
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
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Kopalnie JSW w III kwartale wyprodukowały ponad 4,12 mln ton węgla, w tym
2,88 mln ton węgla koksowego i 1,24 mln ton
węgla do celów energetycznych. W tym okresie wystąpiły problemy natury geologicznej

w kopalni Krupiński oraz w ruchach Zofiówka
i Jas-Mos kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Utrzymanie poziomu produkcji oraz dyscypliny w realizacji programu oszczędności
pozwoliły na dalszą redukcję jednostkowego
gotówkowego kosztu wydobycia węgla –
w III kwartale spadł on poniżej 300 złotych
na tonę i wyniósł 298,37 złotych. To o 2,6 proc.
mniej niż w II kwartale, kiedy wynosił 306,22
złotych.
W III kwartale w relacji do II kwartału
cena kontraktowa węgla koksowego hard
na świecie spadła o 16,5 dolara do 93 dolarów za tonę, a węgla semi-soft o 7 dolarów –
do 74 dolarów za tonę. Spółka dzięki aktywnej
polityce sprzedażowej częściowo zamortyzowała ten spadek, uzyskując średnią cenę

Analitycy prognozowali, że JSW będzie miała 28 milionów złotych straty w III kwartale. Spółka wypracowała 900 tys. złotych zysku netto

VI Konkurs BHP w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozstrzygnięty

W klasyfikacji indywidualnej wygrał Krystian Salamon
Szóstego listopada odbył się finał VI edycji
Konkursu z zakresu znajomości zasad i przepisów BHP o Puchar Prezesa JSW.

Zwycięzcą finałowych zmagań w klasyfikacji indywidualnej został Krystian Salamon,
górnik z oddziału robót przygotowawczych
kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, ruch
Jas-Mos. Tuż za nim uplasowali się Grzegorz
Błaszczyk z kopalni Pniówek i Jarosław Gąska
z kopalni Krupiński.
W klasyfikacji drużynowej najlepsza
okazała się drużyna z KWK Krupiński.
Wszyscy trzej zawodnicy reprezentujący
tę kopalnię zakwalifikowali się do ścisłego,

sześcioosobowego finału. Kolejne miejsca
zajęły drużyny z Pniówka i ruchu Borynia.
Finał konkursu, który został przeprowadzony w siedzibie zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA, poprzedziły eliminacje na poziomie poszczególnych zakładów
pracy, w których wzięło udział ponad 500
pracowników.
Konkurs przebiegał w dwóch turach.
W półfinale wzięło udział 24 zawodników
– po trzech z każdego zakładu, którzy musieli
odpowiedzieć na 30 pytań wielokrotnego
wyboru. Do ścisłego finału, rozgrywanego według zasad zaczerpniętych z teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, przeszło sześciu

zawodników. Po zaciętej i emocjonującej
walce wygrał Krystian Salamon. Zwycięzcy
odebrali nagrody z rąk Aleksandra Wardasa, zastępcy prezesa JSW ds. technicznych,
oraz zaproszonych gości: Wojciecha Magiery,
wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
Piotra Karkuli, dyrektora OUG w Rybniku,
Romana Susa, dyrektora OUG w Gliwicach,
oraz Norberta Gzuka, zastępcy dyrektora
OUG w Rybniku.
– Serdecznie gratuluję zwycięzcom
i wszystkim uczestnikom konkursu. Wasza
wiedza jest imponująca – powiedział Aleksander Wardas, zastępca prezesa JSW ds.
technicznych, podczas wręczania nagród.

– Poziom konkursu był bardzo wysoki.
Gratuluję wygranym i wszystkim uczestnikom
konkursu. Wasza ogromna wiedza bezpośrednio przekłada się na wyższe bezpieczeństwo
w kopalniach. Takie konkursy są najtańszym
sposobem podnoszenia bezpieczeństwa pracy
– powiedział Wojciech Magiera, wiceprezes
WUG.
Zwycięzca konkursu – Krystian Salamon
– jest związany z górnictwem od zaledwie
trzech lat. Jest absolwentem Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, na której kontynuuje
studia doktoranckie. Pracuje w ruchu Jas-Mos
w oddziale GRP-4.
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