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Temat na czasie
Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA
do spraw strategii i rozwoju:
– Możemy dumnie
upaść albo
racjonalnie
przeżyć.
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Firma ufunduje
stypendia dla
uczniów szkół
górniczych
Polska Grupa Górnicza podjęła
decyzję o ufundowaniu stypendiów w wysokości 200 złotych
miesięcznie uczniom podejmującym naukę w szkołach branżowych i technikach górniczych.
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Kwalifikacje załogi są
wielkim kapitałem
JSW Szkolenie i Górnictwo.
Minęły czasy, kiedy praca w którejś z naszych kopalń była szczytem marzeń niemal każdego
absolwenta szkoły. Młodzież
coraz rzadziej decyduje się na
naukę w klasach górniczych i na
studia na kierunkach górniczych.
Nie możemy bezczynnie obserwować tych zjawisk.
strona 8

Większe Ka w dwóch
odsłonach

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Truciciel ukryty
w eternicie
Unieszkodliwianie azbestu.

Daniel Ozon, prezes JSW SA: – Śmiało patrzymy w przyszłość, mamy 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.
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Pięścią w stół

Czekać czy kupować
Dostałem trudne zadanie. Mam krótko napisać,
co przykuło moją uwagę w czasie prezentacji strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie były to wskaźniki, planowane zyski, a nawet nie inwestycje. Dla mnie
najistotniejsze były trzy-cztery zdania prezesa Daniela
Ozona na temat nieczynnej kopalni Dębieńsko.

J

esteśmy po jednym spotkaniu z Prairie Mining,
podczas którego rozpoczęliśmy dialog w zakresie
potencjalnej współpracy dotyczącej kopalni Dębieńsko, ale o dalszych krokach jeszcze za wcześnie mówić. Usłyszeliśmy, jakimi aktywami dysponuje Prairie
Mining, oraz poznaliśmy potencjalne opcje współpracy,
które zaproponował nam właściciel. Na razie zbyt
wcześnie, aby mówić o tym, czy moglibyśmy kupić
prawo do złoża czy też wspólnie realizować projekt.
Jeśli uda nam się poprowadzić rozmowy w dobrym
kierunku, to konkrety powinniśmy przekazać za kilka
tygodni – zaznaczył Daniel Ozon.
To bardzo dobra informacja, bo JSW za kilka lat
będzie miała pozycję monopolisty w Unii Europejskiej.
Czesi przestaną wydobywać węgiel koksowy, zwalniając
rynek na ok. 5 mln ton rocznie. Monopol na wydobycie
węgla koksowego na obszarze Unii Europejskiej nie
oznacza, że będziemy mogli dyktować ceny, ponieważ
wciąż będziemy mieć konkurentów z reszty świata, ale
będziemy jedynym bliskim dostawcą. Odbiorcy naszego węgla i koksu nie będą się obawiać, że z powodu
jakiegoś huraganu albo powodzi dostawcy z Australii

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Bez względu na
koniunkturę na
świecie toczy się
walka o dostęp do
surowców.

Komentuje Grzegorz Matusiak
nie wywiążą się z kontraktów. Będą od nas kupować
choćby po to, aby mieć pewność dostaw. Silna pozycja
na rynku będzie przekładać się na atrakcyjność dla
instytucji finansowych. To oznacza, że łatwiej i na lepszych warunkach dostaniemy kredyty, bez których nie
można funkcjonować bez względu na koniunkturę.
Będziemy monopolistą, jeżeli inni nie zaczną wydobywać węgla w Dębieńsku. Moim zdaniem warto
zapłacić Prairie Mining, żeby mieć tę kopalnię na wyłączność. My mamy doświadczenie, kadry i pozycję
na rynku. Australijczycy mają Mirosława Tarasa, dawnego prezesa Bogdanki i Kompanii Węglowej. Z całym
szacunkiem dla jego osiągnięć, ale to za mało, żeby
poradzić sobie z wydobyciem w Dębieńsku. Mają mieć
pieniądze od chińskich partnerów. Skoro Chińczycy
chcą sfinansować reaktywację kopalni pod szyldem niedużej australijskiej firmy, sfinansują także pod naszym
szyldem. Bez urazy, ale my możemy więcej.
Bez względu na koniunkturę na świecie toczy
się walka o dostęp do surowców. Możliwe, że węgiel
z Dębieńska nie będzie nam potrzebny w ciągu kilku,
a nawet kilkunastu lat. Jednak kiedyś na pewno będzie
potrzebny. Dlatego warto nawet zapłacić Australijczykom albo czekać, aż stracą koncesję, bo nie rozpoczną
wydobycia zgodnie z jej warunkami. To, że nie rozpoczną, jest pewne. Niestety, pewne jest także to, że będą się
procesować, żeby nas przyblokować. Trzeba policzyć,
co nam się bardziej opłaca – czekać czy kupować.

l

Kij w mrowisko

W

tedy sukcesem miało być nawet zatwierdzenie
programu restrukturyzacji, który zmieniał
polskie założenia odziedziczone po poprzednim rządzie. Stało się. Okazuje się, że nawet pal można
nagiąć. Mamy zatwierdzoną pomoc na dodatkowe
5 mld złotych do 2023 roku. Co to oznacza w praktyce? Otóż nie będziemy musieli na zapalenie płuc
robić porządków po kopalniach i częściach kopalń
oddawanych do SRK. Pisząc „porządki”, mam na myśli
zagospodarowanie terenów, przygotowanie ich pod
inwestycje istotne dla Śląska.
Tu znów powołam się na publikację Nowego Górnika sprzed około dwóch lat. Chodzi mi o rozmowę
z Tomaszem Rogalą, prezesem PGG, który przedstawiał zalety terenów pokopalnianych jako terenów inwestycyjnych. Bardzo często są one w centrach miast albo
w ich pobliżu. Mają niezbędną infrastrukturę (kolej,
drogi, zasilanie w energię, budynki) dla potencjalnych
inwestorów. Problemem jest znalezienie inwestora. Im
więcej czasu, tym większe są na to szanse.
Sądzę, że krótki komunikat zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Energii doskonale zastąpi nawet najdłuższe analizy na ten temat. Pozwalam
sobie zacytować go w całości.
„Komisja Europejska 8 lutego 2018 roku zaakceptowała zmiany do programu pomocy państwa
dla sektora górnictwa węgla kamiennego na lata
2015–2023. – To dobra decyzja dla Polski i polskiego
górnictwa, a także ważny element prowadzonego

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Mamy
zatwierdzoną
pomoc
na dodatkowe
5 mld złotych
do 2023 roku.

Wygrywamy

D

o 2035 roku będziemy mogli wspierać elektrownie
węglowe w ramach tak zwanego rynku mocy.
Komisja Europejska przyjęła polską koncepcję regulującą
zasady wsparcia. Wcześniej ustawę o rynku mocy przyjął
polski rząd i parlament, a podpisał ją prezydent. To sukces
negocjacyjny rządu, ponieważ zanosiło się na dramat.
Propozycje Komisji Europejskiej zmierzały do tego, aby
nie można było wspierać energetyki węglowej. Dla
polskiej gospodarki oznaczałoby to, że w ciągu kilku
lat mielibyśmy bardzo drogą energię i groziłby nam jej
chroniczny brak. Czym jest rynek mocy?

R

ynek mocy to wsparcie finansowe dla energetyki.
Elektrownie dostaną pieniądze za to, że będą
gotowe do wytwarzania energii w sytuacji, kiedy zacznie
jej brakować. Kiedy będzie brakować energii? Wtedy,
gdy energetyka odnawialna, uzależniona od warunków
atmosferycznych, nie będzie mogła sprostać
zapotrzebowaniu. Może także wzrosnąć popyt na energię
w czasie upałów albo mroźnej zimy. Elektrownie węglowe
mogą w takich sytuacjach stosunkowo szybko zwiększyć
wytwarzanie energii. Najprościej mówiąc – elektrownie
będą dostawać pieniądze za gotowość do pracy, a nie
tylko za pracę. Czy taka dotacja się opłaca?

J

Pal też można nagiąć
Około dwa lata temu wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski w wywiadzie dla Nowego Górnika informował, że chce powalczyć o przedłużenie terminu
udzielania pomocy publicznej dla restrukturyzowanego górnictwa. Nie był pewien, czy uda się to załatwić do 2023 roku. Uznał, że nawet 2021 rok byłby
sukcesem. Przyznam, że z wielką rezerwą podchodziłem do tych marzeń ministra, bo Komisja Europejska
w sprawach górnictwa jest sztywna jak pal.

członek sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa

przez ME procesu restrukturyzacji branży – komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski.
– Dzięki akceptacji naszych propozycji możemy
kontynuować wspieranie optymalizacji procesu zmian
strukturalnych w polskim sektorze węglowym – mówi
szef resortu energii. Dodaje, że w ciągu ostatnich
dwóch lat w sektorze nastąpiły gruntowne przeobrażenia organizacyjne, które m.in. zostały dostosowane
do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Decyzja Komisji
Europejskiej to możliwość realizacji dalszych kroków
w tym zakresie i utrzymanie efektu dotychczas przeprowadzonych działań. – Niezwykle ważnym narzędziem w walce o nowoczesne i konkurencyjne górnictwo jest możliwość racjonalnego wsparcia rozwoju tego
sektora przez państwo – ocenia minister Tchórzewski.
Podkreśla, że decyzja KE to również efekt aktywnej
i konsekwentnej współpracy oraz dialogu pomiędzy
Komisją a przedstawicielami resortu energii”.
Co byłoby, gdyby nie udało się wynegocjować
zgody na przedłużenie terminu i na dodatkowe pieniądze? Możliwość pomocy państwa dla przejmowania od przedsiębiorców terenów pogórniczych pod
rewitalizację zakończyłaby się 31 grudnia 2018 roku.
Mielibyśmy Spółkę Restrukturyzacji Kopalń z olbrzymim majątkiem i pytanie: co dalej? Pozwolić, żeby
to niszczało? Oddać za bezcen?
Sukces negocjacyjny w rozmowach z Komisją
Europejską pozwoli racjonalnie zagospodarować to,
co przejęła SRK.
Osiągnęliśmy coś, co według niektórych było niemożliwe: Komisja Europejska przychylnie przyjmuje modyfikacje planów restrukturyzacji górnictwa.
Nie jedną modyfikację, ale kilka modyfikacji w ciągu
dwóch lat. Przez lata tłumaczono nam, że każdy zapis
jest święty, nienegocjowalny i nie da się go zmienić.
Dlaczego stało się to możliwe? Ponieważ w końcu
ktoś zajął się prowadzeniem polityki, a nie uciekaniem
przed problemami.
l

est ona niezbędna, ponieważ w Unii Europejskiej
powstaje coraz więcej energii ze źródeł
wykorzystujących wiatr i promienie słoneczne. Ta energia
jest coraz tańsza, ale bardzo niepewna. Wystarczy, że wiatr
nie wieje albo nie świeci słońce i trzeba uruchomić
dodatkowe bloki w elektrowniach węglowych albo
gazowych. My nie mamy wyboru, ponieważ nasza
energetyka jest oparta na węglu. Kolejnym problemem
są ceny energii. Odnawialne źródła energii powodują,
że prąd jest tani. Elektrowniom zaczęłoby brakować
pieniędzy na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę
nowych bloków energetycznych. Ponieważ inwestycje
w nowe, konwencjonalne bloki energetyczne mogłyby
być nieopłacalne, bylibyśmy w fatalnej sytuacji –
elektrownie zamykałyby najstarsze bloki węglowe
i nie mogłyby budować nowych. W praktyce ta dotacja
ma służyć unowocześnieniu energetyki.

D

zięki zgodzie KE na rynek mocy wygraliśmy walkę
o czas. Będziemy mogli wspierać elektrownie
węglowe, co oznacza, że będzie potrzebny węgiel.
Skorzysta na tym górnictwo. Oczywiście, mamy
do czynienia z precyzyjnie ustalonymi terminami,
ale mamy także czas, aby spokojnie dostosować się
do restrykcyjnych norm związanych z emisją dwutlenku
węgla, ponieważ zgoda Komisji Europejskiej nie oznacza,
że Parlament Europejski nie przyjmie surowszych reguł
przy ustalaniu rozporządzenia na temat wspólnego rynku
energii. Jednak nawet w tym przypadku mamy przewagę
– skorzystamy z przywileju, jaki dają prawa nabyte.
Chodzi tylko o to, aby jak najszybciej rozdysponować
zapotrzebowanie na rynek mocy i jak najszybciej
rozpocząć inwestycje gwarantujące jego zaspokojenie.

S

tarałem się w miarę przystępnie wytłumaczyć
problemy, przed jakimi stają Ministerstwo Energii
i sejmowa Komisja Energii i Skarbu Państwa. Musimy
tak prowadzić politykę w kontaktach z instytucjami
unijnymi i wewnętrzną, aby pozgrywać czasowo i prawnie
wszystkie niezbędne kroki służące zapewnieniu rynku
dla węgla kamiennego i energii dla naszej gospodarki.
Gramy o wysoką stawkę. Od efektów naszej pracy zależy,
czy Polska będzie miała własną energię, czy będziemy
ją kupować od innych krajów Unii Europejskiej. Innym
krajom oczywiście zależy, żebyśmy kupowali od nich.
Do tej pory polski rząd wygrywa w tej konfrontacji
interesów. 
l
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Polska Grupa Górnicza

Firma ufunduje stypendia
dla uczniów szkół górniczych
Polska Grupa Górnicza podjęła decyzję
o ufundowaniu stypendiów uczniom podejmującym naukę w szkołach górniczych. Wszyscy uczniowie klas górniczych posiadających
stosowną umowę o gwarancji zatrudnienia
otrzymają pracę w PGG.

Polska Grupa Górnicza jako jeden z największych pracodawców w naszym regionie
dokłada wszelkich starań, aby zachęcić młodzież do związania swojej przyszłości z branżą
górniczą, która dobrze wykorzystała czas restrukturyzacji i staje się innowacyjna i przyszłościowa. PGG, aby zapewnić sobie dobrze
wykwalifikowane kadry na przyszłość, podjęła
decyzję o ufundowaniu stypendiów w wysokości 200 złotych miesięcznie wszystkim uczniom
podejmującym naukę w szkołach branżowych
i technikach górniczych. Warunkiem uzyskania
stypendium jest związanie swojej przyszłości zawodowej po zakończeniu nauki z PGG.
Wszyscy uczniowie, którzy uzyskają dobre wyniki w nauce, poparte dobrym zachowaniem,
otrzymają dodatkowo na koniec każdego roku

PGG podjęła decyzję
o ufundowaniu stypendiów
w wysokości 200 złotych
miesięcznie uczniom
podejmującym naukę
w szkołach branżowych
i technikach górniczych.

szkolnego 1000 złotych nagrody naukowej.
Działanie takie, oprócz zachęty do skierowania
ścieżki kariery w stronę górnictwa i pozyskania
przyszłych pracowników, ma również aspekt
społeczny, motywując młodzież do jeszcze
większego zaangażowania się w proces kształcenia się i rozwoju.
Jednocześnie Polska Grupa Górnicza nie
ogranicza możliwości dalszego podnoszenia
kwalifikacji po ukończeniu edukacji w szkole
średniej, dając uczniom szansę podjęcia nauki
na studiach dziennych i podtrzymując gwarancje zatrudnienia w kopalniach PGG do czasu zakończeniu kształcenia. Dalsze kształcenie
na kierunkach technicznych i specjalnościach
oczekiwanych w górnictwie umożliwia podjęta
przez PGG współpraca z Politechniką Śląską,
niewykluczająca możliwości współpracy z innymi uczelniami, które będą oferowały kierunki niezbędne dla kształcenia kadr na potrzeby
innowacyjnego górnictwa. Polska Grupa Górnicza przewiduje także możliwość wsparcia
przyszłych absolwentów szkół średnich w zakresie podnoszenia kwalifikacji i zdobywania

wyższego wykształcenia już po rozpoczęciu
pracy.
– Analizując potrzeby kadrowe i wyzwania, jakie stoją przed górnictwem, zachęcamy
szkoły i jednocześnie władze samorządowe
jako organy prowadzące szkoły do podjęcia
współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, odpowiadającego potrzebom współczesnego górnictwa. Stając w obliczu reformy szkolnictwa zawodowego, chcemy uczestniczyć
w kształceniu dualnym, zapewniając młodym
ludziom dokonującym wyboru szkół branżowych i techników możliwość praktycznej

Zespołowa praca nad przyszłością JSW

REKL A M A

TOMASZ SIEMIENIEC / JSW SA

Strategii nie przyniósł nikt z zewnątrz

Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA, po prezentacji strategii JSW SA w gmachu GPW: – Moim sukcesem jest,
że udało mi się przekonać wspaniałych pracowników i specjalistów, aby uwierzyli w sens swojej pracy
i zechcieli podzielić się swoją wiedzą
Strategia, którą przyjęła Spółka, jest efektem
prac dużego zespołu pracowników Grupy
Kapitałowej JSW. Firmuje ją zarząd. Bezpośrednio odpowiada za nią wiceprezes Artur
Dyczko.

– To nie jest efekt mojego geniuszu czy
nieomylności. Moim sukcesem jest, że udało
mi się przekonać wspaniałych pracowników
i specjalistów, aby uwierzyli w sens swojej
pracy i zechcieli podzielić się swoją wiedzą.
Bez nich nie byłoby strategii, nie byłoby szans
na rozwój i zapewnienie stabilizacji – mówi
wiceprezes Dyczko.
W prace nad strategią zaangażowane były
wszystkie służby z części górniczej i koksowej

JSW. Pracowali nad nią także specjaliści
ze spółek zależnych: JZR, Advicomu, Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego
PGWIR, JSK i Spedkoksu.
Strategii nie przyniósł nikt z zewnątrz.
Złożyły się na nią doświadczenia i przemyślenia fachowców, którzy pracują w Grupie
Kapitałowej JSW od wielu lat. Wiedzą, co było
dobre w dotychczasowych planach, co się nie
sprawdziło i co trzeba zrobić, aby zwiększyć
szansę na przetrwanie firmy bez względu
na koniunkturę.
– Gdybym miał jednym słowem określić,
jaka jest nasza nowa strategia, powiedziałbym
wprost: BEZPIECZNA! – mówi wiceprezes
Dyczko. 
ST

nauki zawodu u pracodawcy, czyli w naszej
spółce – mówi Jerzy Janczewski, wiceprezes
PGG do spraw pracy.
Współpraca Kompanii Węglowej, obecnie
Polskiej Grupy Górniczej, z organami prowadzącymi szkoły górnicze (prezydentami
miast, starostami powiatów, wójtami gmin)
ma wieloletnią tradycję, bo nawiązano ją już
w roku 2004. Przyjęcia absolwentów posiadających gwarancje zatrudnienia odbywały się
sukcesywnie, w miarę posiadanych możliwości
kadrowych i z uwzględnieniem założeń planu
techniczno-ekonomicznego. Należy zaznaczyć, że w tym zakresie wypełnione zostały
wszystkie zobowiązania spółki.
Po przeprowadzeniu analiz poziomu
odejść pracowników na emerytury PGG widzi
potrzebę kontynuacji współpracy z placówkami oświatowymi, które są dobrze przygotowane do kształcenia młodzieży w zawodach
górniczych. Wieloletnia współpraca zaowocowała m.in. doprecyzowaniem zasad zarówno
w zakresie naboru uczniów, jak i przebiegu
edukacji.
PGG
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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
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Możemy stworzyć podwaliny pod nowoczesną firmę, która ma szansę na około 60 lat
efektywnej pracy. Jest o co zadbać

Jastrzębska Spółka Węglowa modernizuje
zakłady przeróbcze w kopalniach Knurów-Szczygłowice i Budryk. Bez nowoczesnych
zakładów nie można zrealizować jednego
z najważniejszych celów nowej strategii JSW.
Spółka chce, aby do 2030 roku udział węgla koksowego w ogólnej produkcji wyniósł
85 proc.

Budowa nowych poziomów wydobywczych: 1050 w kopalni Knurów-Szczygłowice, 1080 w ruchu Zofiówka, 1120 w ruchu
Borynia, 1140 w kopalni Pniówek i 1290
w kopalni Budryk, pozwoli udostępnić
pokłady dobrego jakościowo węgla. Wielkie znaczenie mają pogłębianie i drążenie
nowych szybów oraz inwestycje w nowe
pola wydobywcze. Firma chce do 2030 roku
zwiększyć zatrudnienie o 1000 osób. Zdaniem przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych te elementy strategii
są ważnym konkretem dla załogi, ponieważ
świadczą, że rozwój Spółki zapewni stabilne
miejsca pracy.
M arek P łocharski ,
przewodniczący
Związku Zawodowego K adra JSW SA:

Największym kapitałem JSW są pracownicy. Dlatego w strategii
rozwoju bardzo istotne
są działania, które będą inwestycją w ludzi.
Jest nią na przykład zaplanowany wzrost
zatrudnienia. Plan modernizacji i wdrażania innowacji powoduje, że będą także
rosły kompetencje górników. Odchodzimy
od tradycyjnego pojmowania pracy górnika,
czyli przede wszystkim wysiłku fizycznego.
To bardzo dobrze. Dla inwestorów istotne
były wskaźniki informujące o planowanych
korzyściach, które przełożą się na konkretne
zyski z gry na giełdzie.
Dla mnie najistotniejsze były konkrety
adresowane bezpośrednio do pracowników.
Planowany wzrost zatrudnienia i informacja,
że wszystkie kopalnie są objęte planami inwestycyjnymi, a Spółka chce powiększyć bazę
zasobową, są dobrymi przykładami realizacji postulatu reprezentatywnych organizacji
związkowych. To oznacza, że nasza firma
ma przyszłość. W regionie, w którym JSW
jest jedynym dużym pracodawcą gwarantującym stabilne miejsca pracy, takie działania
trudno przecenić. Rozwój JSW spowoduje
rozwój regionu. To pewne. Związki: Kadra,
FZZG JSW SA i Solidarność tworzące reprezentatywne organizacje związkowe zawsze
podkreślały, że podejmując decyzje w sprawie Spółki, podejmujemy decyzje w sprawie
regionu, w którym mieszka ponad 100 tys.
osób. Czytałem strategię. Jestem przekonany,
że zarząd JSW brał pod uwagę fakt, iż decyduje o losie całego regionu jastrzębskiego, a nie
tylko o losie jednej firmy.
W Europie mamy do czynienia z polityką
antywęglową. Wielkie uznanie dla wszystkich,
którzy doprowadzili do wpisania węgla koksowego na listę surowców mających wielkie
znaczenie dla gospodarki europejskiej. To nie
tylko sukces prestiżowy, to przede wszystkim
szansa na umocnienie dobrej opinii wśród
bankowców.

TOMASZ SIEMIENIEC / JSW SA

Konkret dla pracowników
Firma chce do 2030 roku
zwiększyć zatrudnienie
o 1000 osób.
JSW planuje budowę nowych baterii
koksowniczych w koksowni Przyjaźń w celu
produkcji koksu wielkopiecowego o wysokich
parametrach przy wykorzystaniu najniższego
wskaźnika konwersji. Rozbudowa infrastruktury w koksowni Radlin ma na celu produkcję
koksu wielkopiecowego o bardzo wysokich
parametrach. Grupa Kapitałowa JSW będzie
się rozwijać, opierając się na nowoczesnych
technologiach, tak by jak najefektywniej wykorzystywać złoża węgla i jak najmniej oddziaływać na środowisko naturalne. Spółka
stawia na odnawialne źródła energii i ekologię, dlatego strategia zakłada aż pięciokrotne
zwiększenie produkcji energii elektrycznej
z metanu uzyskiwanego z pokładów węgla
i powietrza w kopalniach.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Poszerzenie bazy zasobowej
to informacja, która
potwierdza, że strategia
stawia na rozwój Spółki.
Jastrzębska Spółka Węglowa stawia na innowacje. To pozwoli poprawić efektywność
naszej pracy. Mnie przede wszystkim cieszy
coś innego – nowoczesne rozwiązania pozwolą na jeszcze bezpieczniejszą pracę w lepszych
warunkach. Cieszy mnie to, ponieważ często
tłumaczę, że efektywna i bezpieczna praca jest
możliwa wtedy, jeżeli pracownik ma stworzone odpowiednie warunki.
Reprezentatywne organizacje związkowe
przekonywały załogę do bardzo trudnej decyzji w czasie, gdy trwał największy kryzys.
Dzięki temu, że czasowo została zawieszona
część elementów wynagrodzenia, ułatwiliśmy
firmie przetrwanie. Miło było słyszeć, że prezes Daniel Ozon przypomniał o tym kolejny
raz w miejscu szczególnym – w budynku
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odpowiedzialność za los miejsc pracy, za źródło utrzymania dla ponad 20 tys.
rodzin w naszym regionie zawsze będzie
kierowała działaniami reprezentatywnych
organizacji związkowych.
Chciałbym zwrócić uwagę na plany wykorzystania metanu do celów energetycznych.
Metan jest olbrzymim zagrożeniem dla górników. Opracowanie metod odmetanowania
złoża i wykorzystania tego gazu do wytwarzania energii może tylko cieszyć. Będzie bezpieczniej, będą dodatkowe pieniądze.
Poszerzenie bazy zasobowej to informacja,
która potwierdza, że strategia stawia na rozwój
Spółki. W czasie, kiedy był realizowany plan
naprawczy (tak nazywano walkę o przetrwanie JSW), były ograniczane inwestycje. Teraz
będziemy odrabiać zaległości. Prezes Daniel
Ozon w czasie prezentacji strategii powiedział
dziennikarzom, że JSW chce umocnić pozycję
wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie. To przyczyni
się także do wzrostu wartości całej Grupy

Daniel Ozon, prezes JSW SA: – Przynajmniej przez około 30 lat mamy zapewniony zbyt na węgiel koksowy
i koks
Kapitałowej JSW. Ambitny plan. Żebyśmy
tylko niczego nie schrzanili.
Paweł Kołodziej, przewodniczący FZZG JSW
SA: W 2018 roku Jastrzębska Spółka Węglowa wypłaci około 350 mln
złotych, a w następnym
około 200 mln złotych zawieszonych w 2015 roku
części elementów wynagrodzeń pracowniczych. To efekt porozumienia, które zawarły 5 grudnia 2017 roku reprezentatywne organizacje związkowe (FZZG
JSW SA, Kadra i Solidarność) z zarządem JSW.
Zanim odniosę się do strategii Spółki,
przypomnę podstawowe fakty z niedalekiej
przeszłości. W połowie września 2015 roku
Spółka zawarła porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w sprawie ograniczenia części świadczeń
na rzecz pracowników. Miało ono obowiązywać
przez pełne trzy lata. Ponieważ sytuacja finansowa firmy poprawiła się, stopniowo wracamy
do zasad sprzed kryzysu. Przypominam o tym
przy okazji oficjalnego ogłoszenia strategii
naszej firmy do 2030 roku, żeby jeszcze raz
uzmysłowić podstawową prawdę – jeżeli firma
uzyskuje dobre wyniki, załoga na tym korzysta.
Reprezentatywne organizacje związkowe
dbają o to, a zarząd podejmuje racjonalne decyzje. W ostatnim miesiącu 2017 roku podpisaliśmy z zarządem porozumienie, które będzie
kosztować Spółkę dwa razy więcej, ponieważ
zgodnie z umową restrukturyzacyjną banki muszą dostać tyle samo pieniędzy w ramach spłaty
zobowiązań. Nie będę wdawał się w szczegóły,
które były wiele razy tłumaczone. Generalnie zasada jest taka, że każda ponadplanowa złotówka
wypłacona pracownikowi ponad porozumienie
restrukturyzacyjne musi być związana z taką
samą wypłatą dla obligatariuszy.
Wbrew obiegowym opiniom nasza firma
nie jest zasypana pieniędzmi. Jednak racjonalne
gospodarowanie tym, co załoga wypracowała
i co zarobiliśmy dzięki koniunkturze, pozwala na sprawiedliwy podział pieniędzy między
aktualnymi potrzebami Spółki i potrzebami
załogi.

Innowacje, umacnianie
pozycji na rynku, zwiększanie
wydobycia, poszerzanie bazy
zasobowej – to wszystko jest
w interesie pracowników.
Tylko pozornie to, co napisałem, jest dalekie od komentarza na temat strategii. Otóż nie
widzę szans na to, abyśmy byli firmą, w której
pracują zadowoleni ludzie spokojni o swoją
przyszłość, jeżeli nie będziemy realizować
ogłoszonej strategii. Innowacje, umacnianie
pozycji na rynku, zwiększanie wydobycia, poszerzanie bazy zasobowej – to wszystko jest
w interesie pracowników. Spółka ma ambitne
plany inwestycyjne. Mają one doprowadzić
do zwiększenia wydobycia i udziału w nim węgla koksowego do 85 proc. produkcji. Jeżeli się
to powiedzie, to sytuacja Jastrzębskiej Spółki
Węglowej powinna się ustabilizować i umocnić jej pozycję rynkową. Dążymy do tego, aby
płace w JSW wróciły do poziomu sprzed kryzysu. Jeżeli nie będziemy realizować strategii,
nie można myśleć nie tylko o ustabilizowaniu
pozycji firmy, ale także ustabilizowaniu załogi.
Cena węgla koksowego na rynku jest dużo
wyższa niż w czasie kryzysu, ale to nie znaczy,
że jesteśmy zasypani pieniędzmi.
Przed nami sfinansowanie poważnych
inwestycji w zakłady przeróbcze i w kopalnie.
Budowa nowych poziomów wydobywczych
(1120 w ruchu Borynia, 1080 w ruchu Zofiówka, 1140 w KWK Pniówek, 1290 w KWK
Budryk i 1050 w KWK Knurów-Szczygłowice), pogłębianie i drążenie nowych szybów
oraz inwestycje w nowe pola wydobywcze
pozwolą nam umocnić pozycję naszej firmy.
Mamy do wyboru – albo poprzeć strategię
JSW, albo przyłożyć rękę do zachwiania naszą
firmą. Ja jestem zwolennikiem racjonalnych
wyborów. Jeśli nie włączymy się w realizację
tej strategii, zaprzepaścimy kolosalną szansę.
Możemy stworzyć podwaliny pod nowoczesną
firmę, która ma szansę na około 60 lat efektywnej pracy. Jest o co zadbać.
l
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S trategia JSW. Efektywne wydobycie węgla, modernizacja
koksowni i samowystarczalność energetyczna – to najważniejsze
cele dla całej Grupy Kapitałowej JSW. Nie można osiągnąć
tych celów bez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. – Jeżeli
nie wymyślimy nowych rozwiązań i ich nie wdrożymy, to za
10 lat możemy mieć problem z utrzymaniem firmy na rynku,
bo nie rozwiążemy podstawowego problemu: jak efektywnie
i bezpiecznie wydobywać węgiel zalegający głębiej niż kilometr
pod ziemią? – mówi Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA do spraw
strategii i rozwoju.

ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Za co pan odpowiada
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej?
Artur Dyczko: Mówiąc w dużym skrócie –
za planowanie jej przyszłości.
XXJak ją pan zaplanował?

Jeśli będziemy się trzymać tego, co założyliśmy w strategii, to o przyszłość Spółki
jestem spokojny. Stosunkowo szybko zrobiliśmy coś, co wydawało się nie do zrobienia.
Powstała spójna i kompleksowa strategia
dla Grupy Kapitałowej JSW do roku 2030.
Do tej pory w części górniczej JSW powstawały plany techniczno-ekonomiczne rozciągnięte na 10–15 lat. Pozostałe spółki grupy
tworzyły swoje plany. Jakiekolwiek zmiany
w otoczeniu biznesowym czy zmiany w pracy
kopalń wynikające na przykład z warunków
górniczo-geologicznych powodowały, że plan
stawał się nieaktualny już po kilku miesiącach
od zatwierdzenia, a na jego kompleksową aktualizację nigdy nie było czasu!

Powiem coś bardzo
niepoprawnego politycznie,
ale prawdziwego: kiedyś
przyjdzie kryzys. Albo
przygotujemy się na jego
przetrwanie, albo padniemy.
JSW pracowała i nadal pracuje według
przyjmowanego cyklicznie PTE tak, aby wykonać założone w nim cele i ostatecznie zbilansować wydobycie, w konsekwencji uzyskując
jak najlepszy wynik. Z kolei ten roczny plan
zawsze był pochodną wykonania planu z poprzedniego roku. To trochę tak, jakby chciał
pan jechać samochodem do przodu, patrząc
ciągle w lusterko wsteczne! Da się?! Pewnie
tak, ale tylko na krótką metę. Zarząd wymagał,
aby strategia zapewniła Grupie JSW w długim
okresie bezpieczeństwo!!! Ten warunek jest
spełniony, dlatego jestem przekonany, że przyszłość JSW została dobrze zaplanowana.
XXTeraz nie trzeba będzie stawiać na wydobycie i osiągać jak najlepszych wyników?
Proszę nie sprowadzać naszej rozmowy
do absurdu. Trzeba będzie. Usiłuję wytłumaczyć panu różnicę między planem techniczno-ekonomicznym a strategią. Dotychczas
wysiłek był skoncentrowany na tym, aby wydobywać – i dobrze, bo to początek naszego
procesu. Jednak Grupa Kapitałowa JSW to nie
tylko kopalnie i wydobycie węgla. Potrzebny
jest węgiel odpowiedniej jakości, żeby koksownie mogły wyprodukować koks o jak najlepszych parametrach. W koksowniach powstaje
nie tylko koks, ale także gaz koksowniczy.
Może on być źródłem energii albo surowcem
do produkcji paliwa wodorowego. Do czego
zmierzam? Otóż przygotowując strategię,
określiliśmy obszary kluczowe dla firmy. Nie
robił tego nikt z zewnątrz.

Szukaliśmy okrętów flagowych, które mogłyby być wzorcami zmian, bez których firma
sobie nie poradzi. Na południu to kopalnia
Pniówek, na północy to Szczygłowice. Ostatecznie decydowały zasoby. Ważna była nie
tylko ich wielkość, ale także „wydobywalność”.
Pod ziemią jest dużo węgla, jednak głębokość,
temperatura, uskoki, generalnie trudne warunki geologiczne i górnicze, a także zagrożenia naturalne spowodują, że przy obecnym
poziomie techniki albo nie da się eksploatować
złoża, albo wydobycie będzie bardzo drogie.
Ponieważ jesteśmy producentem węgla koksowego, chcemy jak najszybciej doprowadzić
do sytuacji, w której jego wydobycie będzie
stanowiło 85 proc. ogólnego wydobycia.
XXZarząd JSW zapewnia, że Spółka kieruje się społeczną odpowiedzialnością biznesu. Gmina Suszec, w której kończy swój
żywot kopalnia Krupiński, chyba nie podziela tej opinii.
Mamy pomysł na Krupińskiego. Dla krajowej energetyki zawodowej opłaca się zbudować magazyn energii, którego głównym elementem jest elektrownia szczytowo-pompowa
– aktualnie rozmawiamy na ten temat z PSE
i Tauronem. Dla JSW opłaca się zbudowanie
dużego nowoczesnego zaplecza remontowego. Chcemy do Suszca przenieść Jastrzębskie
Zakłady Remontowe i znacząco rozbudować
ich potencjał remontowy. Boimy się tego,
co stanie się z rynkiem usług w przyszłości.
Nasz projekt JZR Rozwój ma nas zabezpieczyć przed zbytnią monopolizacją krajowego
rynku maszyn górniczych. Podstawowe prace
remontowe i serwisowe dla naszych kopalń
i przeróbek będą wykonywały Jastrzębskie
Zakłady Remontowe. W przyszłości zajmą
się także produkcją maszyn i urządzeń dla
GK JSW.
JZR będą dobrym zabezpieczeniem
na wypadek kryzysu. Do realizacji ważnej
części strategii potrzebne jest nam Przedsiębiorstwo Budowy Szybów. Chcemy być jego
stuprocentowym właścicielem. Mamy osiem
szybów do pogłębienia i dwa do wybudowania. Uznaliśmy, że na Grupę Kapitałową JSW
musi składać się logiczny ciąg – wydobycie,
przeróbka, produkcja koksu, wykorzystanie
wszystkich produktów i handel. W tym ciągu najistotniejsza jest idea śledzenia jakości
węgla od złoża do morza. To hasło oznacza,
że zaczynamy kontrolę jakości od miejsca
wydobycia, a kończymy przed załadunkiem
na statki albo na wagony wysyłane do kontrahentów. Sprzedawany węgiel i koks muszą
być najwyższej jakości.
XXOdnoszę wrażenie, że opowiada pan o firmie, która będzie budowana od nowa.
Nie. Firma jest i funkcjonuje. Zarząd
od nowa zbudował filozofię jej działania.
Dążymy do tego, aby stworzyć w Grupie Kapitałowej JSW zamknięty obieg gospodarki
na miarę naszych możliwości. Proszę pamiętać, że idea zamkniętego obiegu gospodarki
jest obecnie mocno podnoszona przez Ministerstwa Rozwoju i Energii, a także przez rząd.

Możemy

albo rac

Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA do spraw strategii i rozwoju: – Podstawowe inwestycje w koksownictwie, wprowadzen
odwiercenie kilkunastu otworów, aby poszerzyć wiedzę na temat parametrów jakościowych złoża – tego nie odpuszczę.
górnikiem, dlatego bez kompleksów podejmuję dyskusję ze wszystkimi, którzy powołują się na wiedzę górniczą. Jednak
Premier Mateusz Morawiecki wiele razy o tym
mówił. Żeby ostatecznie domknąć obieg, przygotowujemy strategię środowiskową (odpadową) i energetyczną.
XXMówi pan o ideach i planach. Bardziej
o niebie niż o chlebie. Chleb dla załogi będzie z tego, co Spółka zrobi w tym miesiącu i kwartale.
Mówię o tym, co trzeba zacząć robić, żeby
chleb był także za 10 lat, a nie tylko za rok czy
dwa lata. Jeżeli nie zaczniemy przeprowadzać
zmian zapisanych w strategii, to za dwa albo

najwyżej trzy lata nie będziemy mieli co robić.
Musimy stać się firmą, która planuje swoją
przyszłość na wiele lat do przodu. Nie można
na później odłożyć automatyzacji produkcji,
stosowania nowoczesnych technologii i nowoczesnego przetwórstwa węgla. Musimy także
racjonalnie gospodarować złożem.
Nowoczesne maszyny i wykorzystanie
technologii informatycznych to jedyny sposób na to, aby Spółka za kilka lat nie upadła
z powodu braku pracowników. Polacy coraz
rzadziej będą chcieli pracować w ciężkich warunkach ponad kilometr pod ziemią. Jeżeli

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 –28 L U T E G O 2018

A K T U A L N O Ś C I

y dumnie upaść

7

NOWY GÓRNIK

cjonalnie przeżyć
pod ziemią i przygotowywać się do wydobycia z poziomu 1290 w kopalni Budryk. Teraz musimy zrobić kolejny krok w postępie
technicznym, żeby ta firma pracowała jeszcze
przez kilkadziesiąt lat. Węgla zalegającego
w łatwych do eksplantacji złożach zostało
niewiele. Skończył się czas, że wysiłek fizyczny
górników wystarczył, żeby fedrować. Jeżeli pan
twierdzi, że koncentruję się na filozofii i na jakimś mitycznym niebie, to jest pan w błędzie.
Od decyzji tego zarządu zależy, czy JSW zyska
nowe perspektywy, czy ich nie zyska. Myślę
o chlebie za dziesięć lat, a nie tylko za rok.
Powiem coś bardzo niepoprawnego politycznie, ale prawdziwego: kiedyś przyjdzie
kryzys. Albo przygotujemy się na jego przetrwanie, albo padniemy. Mówię panu o planach przygotowania się na ten trudny czas.
To samo mówię załodze przy każdej okazji.
W latach 2015–2016 zdarzył się cud i nie padliśmy. Duża zasługa w tym przede wszystkim
naszych pracowników i odpowiedzialnego
właściciela. W tym wieku nie spodziewam
się drugiego cudu.
XXKopalnie stracą na znaczeniu w Grupie
Kapitałowej JSW?
Górnicy JSW są i będą najważniejszym
ogniwem w łańcuchu technologicznym naszej
grupy. Podstawą JSW są kopalnie. Jednak część
górnicza Grupy Kapitałowej JSW musi pracować tak, aby spełnić wymagania koksowni.
Nasze koksownie nie oczekują, że będziemy
im dostarczać wyłącznie węgiel najwyższej jakości. Koksownicy chcą mieć węgiel o stałych
parametrach. Słowem kluczem jest stabilność.
Dlatego w naszej strategii kładziemy ogromny
nacisk na modernizację zakładów przeróbczych. Nie mamy żadnego wpływu na jakość
węgla w złożu. Mamy natomiast wpływ na to,
co wychodzi z zakładu przeróbczego.

nie retencji na Zofiówce, pogłębianie szybów na Pniówku czy
. Musimy w swojej działalności wychodzić od złoża. Jestem
k wiedza musi oznaczać także postęp.
poczyta pan literaturę fachową sprzed mniej
więcej 30 lat, to zauważy pan jedną zasadniczą
informację: w 2018 roku praktycznie nie powinno być kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wybitni naukowcy, którzy projektowali
JSW, uważali, że tak głębokie zejście z wydobyciem będzie ekonomicznie nieopłacalne.
XXKopalnie istnieją wbrew naukowym
opiniom?
Tylko dzięki postępowi technicznemu
i wysoko wykwalifikowanej załodze możemy
dziś wydobywać węgiel z ponad 1000 metrów

XXNie będzie łatwo przekonać górników,
że mają być jednym z ogniw w łańcuchu
technologicznym.
Cóż, możemy dumnie upaść albo racjonalnie przeżyć. Przy jednej z kopalń są wysokie
zwały węgla. Górnicy widzą tę górę codziennie. Porządnie napracowali się, zanim wydobyli ten węgiel. Po co go wydobyli? Żeby w czasie,
kiedy wszyscy mówią o tym, że w Europie
potrzeba węgla koksowego, górnicy JSW cieszyli wzrok górą na zwałowisku?
W tej kopalni górnicy praktycznie nie
pracują w sobotę i w niedzielę. Jak nie mogą

Od decyzji tego zarządu
zależy, czy JSW zyska nowe
perspektywy, czy ich nie
zyska. Myślę o chlebie
za dziesięć lat, a nie tylko
za rok.

W gumiakach i roboczym
ubraniu pracowałem ramię
w ramię z innymi górnikami
i poznawałem tajniki
górniczego rzemiosła na dole
kopalni Rudna.
dorobić w dni wolne, dostają znacznie niższe
wypłaty. Ci, którzy mają do emerytury więcej
niż dwa lata, zaczynają się martwić. Dlaczego
tak się dzieje? Ponieważ jeszcze kilka lat temu
wszyscy koncentrowali się na bardzo dobrym
złożu z bardzo dobrym węglem. Fedrowali jak
szaleni. Pociągi stały w kolejce, pieniądze sypały się na konta, aż skończyło się szaleństwo,
bo nikt nie wziął pod uwagę zrównoważonego
sczerpywania złoża, planowania jego eksploatacji pod kątem jakości, zaniechano robót
przygotowawczych, udostępniania kolejnych
pokładów i przygotowywania kolejnych pól
z węglem o najwyższych parametrach koksotwórczych. Zamiast myśleć, co będzie za kilka
lat, wszyscy skoncentrowali się na bieżących
wynikach. Wiemy, jak poradzić sobie z tym
problemem.
XXPańskie przemyślenia mogą zirytować
górników.
Górników z tej kopalni irytuje informacja na paskach z działu płac. Jestem od tego,
żeby szukać odpowiedzi na pytanie: co będzie
za pięć albo dziesięć lat? Możliwe, że mam
niewyparzony język, że robię zamieszanie
i zmuszam do wytężonej pracy, ale nie tworzę
mitów. Tych mitów nie tworzy nikt z obecnego
zarządu.
XXJSW wydobywa węgiel. Węgiel ma w Europie fatalną opinię.
Wydobywamy węgiel koksowy, który jest
na unijnej liście surowców strategicznych.
Walczył o to zażarcie w Brukseli prezes Daniel Ozon ze specjalnie powołanym przez nas
zespołem. Pewnie pan nie wie, ale całkiem
poważnie rozważa się poszukiwanie nowej nazwy dla węgla koksowego, żeby w końcu zdjąć
z nas odium „brudnej i obrzydliwej gałęzi
przemysłu”. Nigdy nie będziemy zeroemisyjni,
ale na przykład produkcja paliwa wodorowego
z gazu koksowniczego pozwoli nam zrównoważyć negatywny wpływ na środowisko.
XXCzy to realny plan?

Japończycy to robią. Rozmawiamy na parterze biurowca JSW, w Pionie Strategii i Rozwoju. Ja odpowiadam także za inwestycje. Nie
mam tego komfortu, że coś sobie wymyślę,
a inni niech się martwią, jak to zrobić. Jak coś
wymyślę, to muszę to zrobić. Oświadczam,
że będę się bił na zarządzie o to, aby podstawowe punkty strategii były realizowane i żeby było
finansowanie na ich realizację. Podstawowe

inwestycje w koksownictwie, wprowadzenie
retencji na Zofiówce, pogłębianie szybów
na Pniówku czy odwiercenie kilkunastu otworów, aby poszerzyć wiedzę na temat parametrów jakościowych złoża – tego nie odpuszczę. Musimy w swojej działalności wychodzić
od złoża. Jestem górnikiem, dlatego bez kompleksów podejmuję dyskusję ze wszystkimi,
którzy powołują się na wiedzę górniczą. Jednak
wiedza musi oznaczać także postęp.
XXSpodziewa się pan, że pańska praca
w Polskiej Akademii Nauk może być pańską wadą, a nie zaletą? Pańscy przeciwnicy ogłoszą, że jest pan teoretykiem, a nie
praktykiem.
W AGH studiowałem górnictwo i zarządzanie. Gdy w 2002 roku zaczynałem pracę
w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią,
miałem prawie trzy lata pracy w KGHM.
W gumiakach i roboczym ubraniu pracowałem ramię w ramię z innymi górnikami i poznawałem tajniki górniczego rzemiosła na dole
kopalni Rudna. Ta kopalnia mnie wykarmiła
i wykształciła. Miała wielki wpływ na moje
dzieciństwo i ukształtowała moje zawodowe życie. W niej na stanowisku robotniczym
do emerytury pracował mój tata. Pod bramę
tej kopalni jeździłem z mamą w latach 80.,
kiedy górnicy walczyli z systemem, i w latach
90., kiedy bronili swoich miejsc pracy przed
dziką prywatyzacją.
XXZaskakują mnie emocje i sentyment
w pańskiej wypowiedzi.
Górnictwo to nie tylko mój zawód.
To moja pasja, całe moje życie. Praca pod
ziemią była dla mnie prawdziwą szkołą
charakteru. Po pracy w KGHM zacząłem
konfrontować teorię z praktyką górniczą
w Polskiej Akademii Nauk, gdzie brałem
udział w wielu projektach w polskim i światowym górnictwie. Jednak bezsprzecznie
największy wpływ na moje myślenie o górnictwie wywarła lubelska Bogdanka, gdzie
przez ponad 10 lat miałem przyjemność
pracować i poznawać logikę i determinację, dzięki której jest ona najefektywniejszą
polską kopalnią. Współtworzyłem strategię
Bogdanki, walczyłem z sukcesem o znaczące
rozszerzenie jej bazy zasobowej, wreszcie
tworzyłem podwaliny nowoczesnego systemu planowania produkcji, w którym jakość
jest głównym czynnikiem determinującym
rozwój eksploatacji.
Praca w JSW jest dla mnie nowym wyzwaniem i wielką przygodą. Wiem, że w JSW można
pracować z wielką determinacją, która wyzwala z własnych ograniczeń i pozwala wyciągać
wnioski z popełnionych błędów. Dlatego często
prowadzone narady kończę, mówiąc: Szanowni,
żeby mogło się zdarzyć, trzeba marzyć; jedziemy
z tym koksem i do roboty.
l
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JSW Szkolenie i Górnictwo

Kwalifikacje załogi
są wielkim kapitałem
Nowoczesne górnictwo, ze względu na wyjątkowo trudne i niebezpieczne warunki pracy,
wprowadza coraz więcej systemów automatyzacji i zdalnej diagnostyki. Automatyzacja, robotyzacja i przede wszystkim informatyzacja,
która już dawno wkroczyła w życie codzienne
górników z JSW, oznacza, że Spółka potrzebuje pracowników z wysokimi kwalifikacjami na każdym stanowisku pracy. Nie można
budować nowoczesnej firmy przez tworzenie
wysp najnowszych technologii z wybitnymi
inżynierami. Wykształceni pracownicy są potrzebni na każdym stanowisku pracy procesu
technologicznego w zakładach Grupy Kapitałowej JSW.

Kwalifikacje załogi i jej umiejętności uczenia się stanowią kapitał, którego nie można
przecenić. Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo
zgodnie ze swoją misją zapewnia kandydatom
do pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
możliwość zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji niezbędnych do pracy
w firmie stawiającej na bezpieczeństwo pracy, innowacyjność i efektywność procesów
technologicznych.
Teoria połączona z praktyką, praca pod
kierunkiem wybitnych fachowców, możliwość aktywnego udziału w rozwiązywaniu
codziennych problemów związanych z pracą
na konkretnym stanowisku są wyjątkową szkołą przygotowującą do wykonywania odpowiedzialnych zadań w zakładach JSW.

P rzełomowy rok
Spółkę JSW Szkolenie i Górnictwo powołano 4 lutego 2014 roku jako spółkę zależną Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
Od początku jej funkcjonowania głównym
przedmiotem działania są szkolenia i kursy
zawodowe. Prowadzone są one przez wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów
wewnętrznych oraz zewnętrznych, współpracujących z JSW SiG. Oferta firmy skierowana
jest zarówno do pracowników podmiotów
należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
jak również do zainteresowanych spoza firmy.
Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji
na obecnie zajmowanych stanowiskach, ale
także umożliwienie przekwalifikowania i podjęcia zatrudnienia na innym stanowisku pracy.
Przełomem w działalności JSW SiG był
rok 2017. Zgodnie z zobowiązaniem zarządu
JSW SA wobec reprezentatywnych organizacji związkowych prawie 1200 pracowników

Warto wiedzieć
A ntoni A ugustyn ,
wiceprezes JSW SIG:
Przygotowaliśmy ofertę
bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych obejmującą zawody: górnika, elektryka,
mechanika i przeróbkarza
kopalin stałych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Minęły czasy, kiedy praca
w którejś z naszych kopalń
była szczytem marzeń niemal
każdego absolwenta szkoły.
Młodzież coraz rzadziej
decyduje się na naukę
w klasach górniczych
i na studia na kierunkach
górniczych. Nie możemy
bezczynnie obserwować tych
zjawisk.
zatrudnionych w spółce JSW Szkolenie i Górnictwo podjęło pracę w kopalniach JSW. Przejście następowało zgodnie z Kodeksem pracy,
czyli na podstawie rozwiązania umowy o pracę
za porozumieniem stron z JSW SiG i zatrudnieniem w zakładzie ruchu JSW SA. W większości wypadków zatrudnienie następowało w kopalni, gdzie pracownik zatrudniony
w JSW SiG świadczył usługi w ramach umowy
między kopalnią a SiG. Proces przejścia był
rozłożony w czasie i był podporządkowany
bezpośrednim potrzebom kopalń w kwestii
zatrudnienia i uzupełniania potrzeb kwalifikacyjnych na wakujących stanowiskach pracy.

M amy strategię
Działania JSW SiG są podporządkowane strategii JSW. Jednym z najważniejszych
elementów z naszego punktu widzenia jest
polityka zatrudnienia. Dlatego biorąc pod
uwagę długofalowe potrzeby pracownicze
całej grupy, JSW Szkolenie i Górnictwo prowadziło w ciągu 2017 roku uzupełniającą
politykę zatrudnienia. Efektem było przyjęcie około 300 pracowników, w tym głównie
do kopalni Knurów-Szczygłowice. W Biurze
Zarządzania Zasobami Ludzkimi, nad którym
nadzór w imieniu zarządu sprawuje wiceprezes ds. pracy Artur Wojtków, toczyły się
prace nad strategią zatrudniania pracowników
JSW w kilkuletniej perspektywie. Uczestniczyli
w nich dyrektorzy pracy kopalń, członkowie
zarządu JSW SA i przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych. Przeanalizowano strukturę zatrudnienia, potrzeby
kwalifikacyjne na stanowiskach specjalistycznych oraz została przeprowadzona symulacja
odnośnie do odejść górników na świadczenia

emerytalne lub zbliżone wynikające z osiągnięcia uprawnień dla branży górniczej.
Na podstawie wyników tych prac JSW SiG
może prowadzić racjonalną politykę przygotowywania kadr dla całej grupy.

P otrzebni pracownicy
W tym roku z JSW odejdzie na emerytury
ponad 700 osób. Trzeba przygotować następców. Chociaż Spółka jest w dalszym ciągu
atrakcyjnym pracodawcą dla mieszkańców
naszego regionu, jak również mieszkańców całego województwa śląskiego, sytuacja na rynku
pracy odbija się również na branży górniczej.
Minęły czasy, kiedy praca w którejś z naszych
kopalń była szczytem marzeń niemal każdego
absolwenta szkoły zawodowej, a nawet średniej. Młodzież coraz rzadziej decyduje się
na naukę w klasach górniczych i na studia
na kierunkach górniczych. Nie możemy bezczynnie obserwować tych zjawisk.
Co można zrobić w sytuacji, kiedy kandydaci do pracy w zakładach JSW nie mają
niezbędnych kwalifikacji? Trzeba ich szkolić.
Brak wykwalifikowanych kandydatów szczególnie dotyczy specjalistycznych stanowisk
podziemnych dla górników. W tym obszarze
JSW SiG ma wielkie doświadczenie i możliwości skutecznego działania. Mamy wielką
bazę personalną potencjalnych kandydatów
do pracy. Funkcjonujemy w Grupie Kapitałowej JSW. Oferujemy atrakcyjne warunki płacowe dla pracowników w porównaniu z innymi
firmami w branży górniczej. Doświadczenia
minionych lat potwierdzają, że JSW SiG jest
idealnym rozwiązaniem do kształtowania racjonalnej polityki zatrudnienia dla zakładów
wydobywczych JSW SA.

P rzygotowanie do pracy
Bez względu na poziom wykształcenia nie
można z dnia na dzień stać się w pełni kompetentnym pracownikiem kopalni. Wynika
to z charakteru pracy i z faktu, że do zajmowania praktycznie każdego stanowiska trzeba
mieć kompetencje potwierdzone konkretnymi
kursami i dopuszczeniami. Kandydat do pracy w kopalni może część uprawnień zdobyć
na własną rękę. To wiąże się z wydatkami.
Może też pracując w JSW SiG, zdobywać kwalifikacje na koszt naszej Spółki. Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron. Kandydaci
do pracy w JSW nie ponoszą kosztów zdobywania kompetencji, a w dodatku pracując,
zarabiają pieniądze na swoje utrzymanie.

JSW korzysta, ponieważ kandydat do pracy
w kopalni zdobywa kompetencje dokładnie
takie, jakie są potrzebne. Ważnym czynnikiem zatrudnienia w spółce JSW SiG jest
przygotowanie każdego pracownika do pracy
w najbliższej przyszłości w kopalni JSW SA.
Można określić, że w ciągu roku do dwóch
lat stażu pracy w naszej spółce na stanowisku
górniczym pracownik zostanie zatrudniony
w kopalni JSW SA zgodnie z potrzebami kopalni odnośnie do wymaganych kwalifikacji.
W ten sposób Grupa Kapitałowa JSW
SA na najbliższe lata zapewnia sobie stabilną
strukturę uzupełniania kadr w perspektywie potrzeb pracowniczych w całej branży
górniczej.
Aktualnie od listopada 2017 do lutego
2018 roku JSW SiG przyjęło do pracy prawie
450 pracowników, zarówno na stanowiska
wymagające danych kwalifikacji podziemnych,
jak również w charakterze tzw. pomocy górniczej, z planem zdobycia przez nich kwalifikacji
górniczych.
W dużej mierze kandydaci przychodzą
do pracy nie tylko z okolicznych firm okołogórniczych, lecz chętnie zmieniają też pracę
z innych branż gospodarki. Wciąż decydującymi argumentami są stabilność miejsca pracy,
korzystny system socjalny i szansa na dobrą
płacę w miarę zdobywania kolejnych kompetencji. Górnictwo wciąż jest branżą, w której
można zaplanować ścieżkę kariery zawodowej.

Z miana na rynku pracy
Widzimy, jak polityka zatrudnienia
w Polsce dokonała zwrotu. Z neoliberalnego
pojmowania rynku pracy jako zatrudnienia
pracowników na krótkoterminowe umowy
przeszliśmy do świadomej gospodarki społecznej, gdzie gwarancja zatrudnienia na umowy o pracę stabilizuje gospodarkę rynkową
w naszym kraju.
Niezależnie od ocen rynku pracy, w perspektywie najbliższych kilku lat JSW SiG jako
spółka w ramach Grupy Kapitałowej JSW SA
będzie się specjalizowała
w sektorze agencji pracy
dla naszych kopalń, łącząc politykę zatrudnienia z produkcją i możliwościami uzupełniania
kwalifikacji przez pracowników zgodnie z potrzebami JSW SA.
GABRIEL CYRULIK, PREZES JSW SIG

Kwalifikacyjne kursy zawodowe
(KKZ) jest realizowany na podstawie prawa
z zakresu kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych.
Kształcenie zawodowe w ramach KKZ
może być prowadzone w formule stacjonarnej lub zaocznej, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Należy jednak podkreślić, że zajęcia
praktyczne i laboratoryjne nie mogą być

realizowane z wykorzystaniem tych metod
i technik.
Włączenie KKZ w system oświaty oznacza
między innymi to, że są one prowadzone według programów nauczania uwzględniających
podstawę programową kształcenia w danym
zawodzie. Słuchaczem KKZ może być zasadniczo osoba dorosła, która ukończyła 18 lat,
zainteresowana uzyskaniem i uzupełnieniem

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w wybranym zawodzie. Na zakończenie kursu wydawane jest zaświadczenie przez podmiot prowadzący KKZ. Zaświadczenie o ukończeniu
kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawnia
do przystąpienia w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie.
l
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MATERIAŁY PRASOWE

Większe Ka w dwóch odsłonach

Dwa nowe modele Forda – Ka+ i Ka+ Active
W tym roku na europejskim rynku mają debiutować dwa nowe modele Forda – Ka+ i Ka+
Active. Chociaż to małe, miejskie samochody,
Ford zapewnia, że zmieszczą się w nich nawet
pasażerowie o wzroście 2 metrów. Oprócz
pięciu ludzi do aut ma wejść także ich bagaż.

Obydwa modele będą miały system komunikacji i rozrywki SYNC 3, który umożliwia
kierowcy sterowanie systemem audio i podłączonymi smartfonami za pomocą poleceń
głosowych lub 6,5-calowego kolorowego ekranu dotykowego inspirowanego tabletem i jest
kompatybilny z Apple CarPlay oraz z Android
Auto.
Wszystkie wersje Ka+ i Ka+ Active mają
oferować w standardzie m.in. elektryczne sterowanie przednich szyb i lusterek zewnętrznych, zamek centralny sterowany pilotem,
asystent ruszania pod górę, ogranicznik
prędkości oraz system Ford EasyFuel. Dostępnych jest także sześć poduszek powietrznych, elektroniczny system kontroli stabilności
i system monitorowania ciśnienia w oponach,
automatyczna klimatyzacja i tylne czujniki
parkowania.
Nowe modele Ka+ i Ka+ Active po raz
pierwszy oferują również wybór silników benzynowych i wysokoprężnych, w tym nowy,
udoskonalony i oszczędny trzycylindrowy
silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra z Ti-VCT (z regulacją faz rozrządu dwoma niezależnie pracującymi wałkami), oferujący moc
70 KM lub 85 KM oraz silnik wysokoprężny
1,5 TDCi o mocy 95 KM.

N owe światła i systemy
bezpieczeństwa F abii
Škoda nieco odświeża model Fabia.
Nowa odsłona, która zostanie zaprezentowana na targach motoryzacyjnych w Genewie,
ma m.in. przeprojektowane wnętrze czy nowe
światła, po raz pierwszy w historii modelu
wykonane w technologii LED. We wnętrzu
pojawiły się nowa deska rozdzielcza oraz dwukolorowe wykończenia tapicerki. Poszerzone
zostanie portfolio dostępnych dla modelu obręczy kół ze stopów metali lekkich – największe z nich oferowane będą w rozmiarze 18 cali.
Škoda obiecuje w liftingowanej Fabii nowe
systemy bezpieczeństwa. Na liście dostępnych
opcji znaleźć będzie można m.in. Blind Spot
Detection (funkcję monitorowania martwego
pola w lusterkach) i Rear Traffic Alert (funkcję
wspomagania wyjazdu z miejsca parkingowego). Warto dodać, że pozwalający na korzystanie z funkcjonalności Škoda Connect
wyświetlacz urządzenia infotainment Swing
zostanie powiększony – przekątna ekranu
wyniesie aż 6,5 cala.
Od 1999 roku na całym świecie sprzedano
ponad 4 mln egzemplarzy tego modelu, w tym
ponad pół miliona Fabii trzeciej generacji.

G enewa bez O pla
Salon samochodowy w Genewie coraz
bliżej. W niewielkiej (w porównaniu z Paryżem czy Frankfurtem) przestrzeni hal Palexpo pokazywać się będzie 180 wystawców.
Na targach pojawi się 10 tys. dziennikarzy,
dla których będzie zorganizowanych 70
konferencji prasowych. Sto tysięcy metrów
kwadratowych powierzchni wystawienniczej
dawno już zaplanowano. W zasadzie od lat
główni rynkowi gracze zajmują te same powierzchnie w tych samych miejscach.
W tym roku niespodzianką będzie nieobecność Opla, która kilka tygodni temu była
przedstawiana niemal jako wrogie działanie
PSA wobec „naszej”, bo mającej w Polsce fabrykę marki. Tymczasem to szersze działania
oszczędnościowe koncernu, który nie wystawi także swojej marki DS, a Citroena i Peugeota upchnie na jednym stoisku. Malutki świat
Palexpo nie znosi próżni – stanowisko Opla
zajmie w tym roku Aston Martin, a w miejscu
Citroena staną samochody Jaguara i Land
Rovera. Nie tylko PSA oszczędza. Zabraknie
także Infiniti oraz Chevroleta. Nieobecność
tej drugiej marki o tyle nie dziwi, że w zasadzie wycofała się przecież z Europy.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Modele Active charakteryzuje styl inspirowany SUV-ami, podwyższone zawieszenie
i dodatkowe elementy chroniące nadwozie.
Ka+ Active ma większy rozstaw osi, podwyższone o 23 milimetry zawieszenie lepiej dostosowane do jazdy w trudniejszym terenie
i relingi dachowe do przewożenia rowerów
i sprzętu sportowego, służące wspieraniu
aktywnego stylu życia. – W ubiegłym roku
Ford sprzedał po raz pierwszy ponad 200 tys.
SUV-ów w Europie, a popyt na modele SUV
i crossover nigdy nie był wyższy – powiedział
Roelant de Waard, wiceprezes ds. marketingu,
sprzedaży i serwisu, Ford of Europe.
Wnętrze Ka+ otrzymało ziarniste wykończenie deski rozdzielczej i wytrzymałe materiały wykończeniowe w stylowej kolorystyce ciemnego węgla drzewnego. A do tego chromowane
akcenty. Ka+ Active wyposażono m.in. w maty
podłogowe w kabinie i przestrzeni ładunkowej
chroniące wnętrze przed zabłoconymi butami.

Obydwa modele będą miały system komunikacji i rozrywki SYNC 3

Škoda obiecuje w liftingowanej Fabii nowe systemy bezpieczeństwa

Od 1999 roku na całym świecie sprzedano ponad 4 mln egzemplarzy
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Unieszkodliwianie azbestu

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Azbest znano już w starożytności, nazywano go lnem kamiennym lub kamieniem
bawełnianym. Ze względu na jego właściwości – niepalność, wytrzymałość mechaniczną i termiczną oraz elastyczność – znalazł zastosowanie przy produkcji ok. 3 tys.
wyrobów. Z jego włókien wyrabiano m.in.
obrusy i chusteczki do nosa, dodawano go
do tkanin na płaszcze żołnierskie, ubrań dla
strażaków i kurtyn teatralnych. W naszych
czasach azbest główne zastosowanie znalazł
w pokryciach dachowych i płytach elewacyjnych, ale też w rurach instalacji wodno-kanalizacyjnych, węzłach ciepłowniczych,
przewodach kominowych i zaprawach gruntujących. Na lata 70. XX wieku przypadł szczyt
jego wykorzystania w gospodarce. Z czasem
jednak naukowcy dowiedli fatalnego wpływu
azbestu na ludzkie zdrowie i zaczęto wycofywać go z procesów przemysłowych.

W 1997 roku zakazano wprowadzania
na terytorium Polski azbestu, produkcji zawierających go wyrobów oraz obrotu azbestem
i jego pochodnymi. Nieprzestrzeganie tego
prawa podlega karze – kto wbrew przepisom
ustawy sprowadza do RP azbest lub zawierające go wyroby, podlega grzywnie lub karze
pozbawienia wolności do pięciu lat. Na przełomie XX i XXI wieku jego wykorzystanie
w Polsce spadło niemal do zera. Obecnie stosowanie azbestu jest całkowicie zakazane w 53
państwach na całym świecie.
W naszym kraju, zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 roku, wyroby
zawierające azbest mogą być wykorzystywane
w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do 31 grudnia 2032 roku.
Ustawa Prawo ochrony środowiska zalicza
azbest do substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska. Powinny być one
wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków
ostrożności. Rzeczywistość nie nadąża jednak
za prawem, ponieważ mimo działania Polskiego Rządowego Programu Usuwania Azbestu
do tej pory usunięto u nas tylko 10 proc. wyrobów zawierających ten składnik. Szacuje się,
że na terenie całego kraju zalega jeszcze ok. 13
mln ton wyrobów zawierających szkodliwy
dla zdrowia azbest.

W łóknista trucizna
Azbest dostaje się do ludzkiego organizmu drogą oddechową. Najniebezpieczniejsze
nie są włókna długie (> 5 μm), które zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, lecz
cienkie (do 0,01 μm), ponieważ przenikają
one do dolnych dróg oddechowych. Następnie
wbijają się w płuca, gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek mogą
wywoływać m.in. nowotwory.
W Polsce i w innych krajach Europy 400–
600 osób rocznie zapada na chorobę wywoływaną przez kontakt z azbestem – azbestozę,
raka płuc, raka oskrzeli lub raka opłucnej zwanego międzybłoniakiem. Azbestoza jest typową chorobą zawodową ludzi, którzy pracują
przy wydobyciu azbestu. Rozwija się wolno,
przez co najmniej 10 lat od momentu pierwszego narażenia. Powoduje zwłóknienie tkanki
płuc, a objawia się zmniejszeniem ich pojemności, a w efekcie niewydolnością oddechową.
Rak płuc uznaje się za chorobę zawodową
osób stykających się z azbestem w pracy. Może

się ujawnić dopiero po 30 latach. Szczególnie
zagrożeni są ci, którzy po raz pierwszy zetknęli
się ze stężeniem pyłu azbestowego po 45. roku
życia. Na międzybłoniaka opłucnej zapadają
głównie ludzie starsi. Przyczyna jest prosta –
choroba występuje zwykle po 30–40 latach
od pierwszego kontaktu z azbestem, powyżej 65. roku życia. Jej objawami są trudności
oddechowe, ból w klatce piersiowej, kaszel
i wysięk w jamie opłucnej oraz charakteryzuje
się wysoką śmiertelnością.
Pomimo wieloletniego zakazu stosowania
azbestu wciąż jest on groźny dla ludzkiego
zdrowia. Wiele dachów w Polsce wciąż pokrytych jest płytami eternitowymi zawierającymi 11–13 proc. azbestu. Niczym niezabezpieczone płyty są szkodliwe, ponieważ deszcze
wymywają z nich spoiwo cementowe, przez
co wiązki włókien azbestu zostają odsłonięte,
rozszczepiają się i uwalniają do środowiska.
Niebezpieczne stają się zwłaszcza podczas
usuwania z dachu starych płyt azbestowych,
które się łamią i kruszą. Unoszące się w powietrzu włókna pozostają niewidoczne dla ludzkiego oka – są czterokrotnie cieńsze od włosa.
Tym sposobem azbest może być także obecny
w wodzie, napojach i pożywieniu, skąd przenika do organizmu człowieka.
Osoby posiadające wyroby zawierające
azbest na terenie swojej nieruchomości (osoby fizyczne, osoby prawne) są zobowiązane
do sporządzenia oceny stanu technicznego
i możliwości bezpiecznego użytkowania tych
wyrobów i przechowywanie jej w książce
obiektu budowlanego.

P oskromić włókna
W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się azbestu kluczowe staje się jego
właściwe usuwanie i unieszkodliwianie. Niebezpieczne jest beztroskie zdejmowanie płyt
– łamanie, rozbijanie czy cięcie. Właściciel
domu nie powinien sam dokonywać demontażu materiałów zawierających azbest, lecz
zlecić prace koncesjonowanemu wykonawcy,
który posiada odpowiednie uprawnienia. Jeśli eternit nie jest uszkodzony, a konstrukcja
sztywna, nie ma większego zagrożenia. W celu
jego zminimalizowania można pokryć płyty
farbą. Jednak większość dachów i elewacji
wykonano kilkadziesiąt lat temu, a rozpad
eternitu następuje po 20–50 latach od jego
wytworzenia.
Prace związane z usuwaniem azbestu
muszą być prowadzone w taki sposób, aby
wyeliminować jego uwalnianie oraz zminimalizować pylenie. Podczas bezpiecznego
usuwania płyt eternitu z dachu nie dopuszcza
się do przedostania się włókien azbestu do powietrza, a następnie dostarcza do wskazanych
miejsc składowania i utylizacji. Wyznaczają
je samorządy lokalne jako składowiska odpadów zawierających azbest. Przed zdjęciem
eternitu teren wokół domu powinien zostać
wydzielony biało-czerwoną taśmą. Można
też umieścić tablice ostrzegawcze: „Uwaga!
Zagrożenie azbestem” czy „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
Główną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie
na składowiskach odpadów niebezpiecznych
lub też na wydzielonych częściach składowisk
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dopuszczalne jest także gromadzenie ich
na składowiskach podziemnych. Obecnie
w Polsce nie ma zbyt wielu przeznaczonych
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Truciciel ukryty w eternicie

W Polsce 400–600 osób rocznie zapada na chorobę wywoływaną przez kontakt z azbestem
do tego celu składowisk – dotąd powstały 33
– dlatego transport odpadów azbestowych jest
kosztowny. Na miejscu są one przysypywane grubą warstwą gruntu, ponieważ zawarty
w nich azbest nie jest promieniotwórczy ani
trujący – szkodliwy dla zdrowia jest jedynie

pył azbestowy. Ostatnio coraz większą popularnością cieszy się technologia unieszkodliwiania termicznego azbestu, np. MTT
(Microwave Thermal Treatment).
l

Czysta energia z metanu

Program Geo-Metan
Bezbarwny i bezwonny metan występuje
głównie w złożach – jako podstawowy składnik gazu ziemnego i w pokładach węgla. Jest
wysokoenergetycznym paliwem, ale w mieszaninie z powietrzem staje się gazem wybuchowym i stwarza zagrożenie dla człowieka.
Powoduje też ocieplenie klimatu, a jego potencjał cieplarniany jest 72-krotnie większy
niż dwutlenku węgla. Cztery wielkie polskie
spółki – PGNiG, PGG, JSW i Tauron – zaczęły
wspólnie pracować nad programem Geo-Metan, który ma na celu odmetanowanie kopalń
i bezpieczne wykorzystanie tego gazu.

Reprezentanci zarządów spółek górniczych i energetycznych podpisali w Katowicach list intencyjny, który pozwoli na rozwój
programu Geo-Metan. Współpraca czterech
firm ma zwiększyć krajowe wydobycie gazu
ziemnego, zmniejszyć koszty wydobycia węgla
i poprawić bezpieczeństwo górników pracujących pod ziemią. Dzięki programowi możliwe
będzie przeprowadzenie prac poszukiwawczych i wydobywczych metanu na terenach
górniczych, na których dopiero planowana jest eksploatacja węgla. Wykorzystanie

uchwyconego metanu do produkcji energii
ma szansę stać się ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Jastrzębska Spółka Węglowa i Polska Grupa Górnicza od lat stawiają na proekologiczne
rozwiązania. JSW chce maksymalnie zwiększać wykorzystanie metanu w trakcie robót
górniczych. – W naszej strategii do roku 2030
planujemy szereg inwestycji związanych z jego
gospodarczym wykorzystaniem, dzięki którym
zwiększymy produkcję energii elektrycznej
przez silniki gazowe z obecnych 90 tys. MWh
do 490 tys. MWh po roku 2022 – zapowiada
Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.
W kopalniach PGG pozyskiwany metan
jest wykorzystywany jako źródło energii w instalacjach ciepłowniczych i kogeneracyjnych
dla skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w silnikach gazowych. W ramach
dalszej współpracy przy projekcie Geo-Metan PGG jest też zainteresowana wzrostem
efektywności odmetanowania poprzez zastosowanie technologii wiercenia otworów
kierunkowych, wykonywanych z wyrobisk
dołowych nad planowane rejony eksploatacyjne.l
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Krzyżówka panoramiczna nr 4
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Kwiatek dla Ciebie”.
Nagrodę wylosowała: Pani Maria Soj z Porąbki.

Piwo przez wieki

Czwartego lutego zadebiutowało na rynku
wyjątkowe piwo – KRS 0000 338 803. Uwarzył je browar Inne Beczki we współpracy
z fundacją Rak’n’Roll, wspierającą osoby chore
na raka. Jego nazwa to adres, na który można
przekazywać 1 proc. ze swego rocznego rozliczenia podatkowego. Środki trafią na konto
fundacji i zostaną wykorzystane do pomocy pacjentom onkologicznym i profilaktyki
raka. Premiera piwa była częścią kampanii
„Do szczęścia potrzebujemy procentów, ale
innych niż myślisz”.
Główną płaszczyzną działania fundacji
jest zmiana sposobu myślenia i mówienia
o raku. Zmienia schematy myślenia o chorobie nowotworowej i działa na rzecz poprawy
jakości życia chorych na raka. Bezalkoholowe
piwo KRS 0000 338 803 niedługo wejdzie
do sprzedaży w całym kraju i będzie dostępne
w klubach i restauracjach. Twarzami kampanii
zostali podopieczni fundacji Rak’n’Roll.

ARCHIWUM

Na zdrowie!
Polskie browary stają się odpowiedzialne społecznie. Włączając się w akcje charytatywne,
udowadniają, że nie przyświeca im już tylko
zysk, ale też chęć pomocy potrzebującym.
Nasi piwowarzy dostrzegli, że piwo jako trunek masowy, pity przez wszystkie grupy społeczne, świetnie nadaje się do wykorzystania
w różnych kampaniach. Najczęściej pijemy
je w towarzystwie znajomych, a nic tak nie
przekona do pomocy innym niż ożywiona
rozmowa. Wykorzystywanie piwa w kampaniach charytatywnych potwierdza też zasadę,
że złoty trunek łączy ludzi.

Data piwnego debiutu nie była przypadkowa, 4 lutego obchodzony jest bowiem Światowy Dzień Walki z Rakiem. To dzień każdego,
kto został doświadczony przez tę chorobę
– zarówno osób chorych, jak i ich bliskich.
W ciągu ostatnich 30 lat liczba zachorowań
na raka wzrosła dwukrotnie i zgodnie z przewidywaniami ekspertów będzie nadal rosła.
Szacuje się, że na nowotwór złośliwy zachoruje w ciągu swego życia co czwarty mieszkaniec
Polski. Rak staje się codziennością, ale dzięki
postępowi medycyny i rosnącej społecznej
świadomości można go już traktować jako
chorobę przewlekłą. Fundacja Rak’n’Roll przekonuje, że przez nowotwór można przejść
i że można z nim żyć dobrze, a nawet szczęśliwie. Zachęca też do badań profilaktycznych,
ponieważ im wcześniej choroba zostanie zdiagnozowana, tym większa szansa na skuteczniejsze leczenie.

B rowary z O rkiestrą
W niedzielę 14 stycznia dolnośląskie browary rzemieślnicze połączyły siły i wspólnie
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pomogły Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Każdy z nich przekazał beczki z piwem
do wrocławskiego pubu Kontynuacja, a cały
obrót ze sprzedaży lokal wpłacił na konto Orkiestry. W akcji wzięły udział browary Cztery
Ściany, Solipiwko, Roch, Świdnica, Profesja,
Kamienica, Miedzianka, Doctor Brew, Warsztat Piwowarski, Widawa, wBrew, Nepomucen, Sobótka Górka i HoppyLab. Wszystkie
beczki musiały zostać opróżnione do północy,
co stanowiło spore wyzwanie, ponieważ ich
zawartość wypełniła prawie dziewięćset kufli.
Goście pubu jednak ochoczo wznosili toasty za zdrowie potrzebujących, dzięki czemu
na konto WOŚP trafiło prawie 10 tys. złotych.

G dański bursztyn
Trójmiejscy społecznicy postanowili umeblować uczęszczany, ale pusty Targ Rybny
i w październiku uruchomili w tym celu zbiórkę publiczną. Na ustawienie całorocznych
mebli – leżaków, ławek i stołów– potrzebowali 50 tys. złotych. Hojni darczyńcy mogli
w nagrodę napić się uwarzonego specjalnie
na tę okazję piwa Rozwojowego. Wyprodukowano je w puckim Browarze Spółdzielczym,
przy współpracy Fundacji Gdańskiej i Forum
Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. To pierwsze
na świecie piwo pale ale, którego składnikiem
jest wyciąg z bursztynu. Do zdobycia było
półtora tysiąca butelek-cegiełek. Piwo Rozwojowe, któremu bursztyn nadaje mineralno-ziemisty posmak, do regularnej sprzedaży
trafi w tym roku.

MAREK KOWALIK

W 2017 roku Polacy zaoszczędzili 1,2 bln
złotych. Co siódma zaoszczędzona złotówka
pozostała w domu, a co piąta jest inwestowana
na giełdzie. Jednak zdecydowana większość tej
kwoty trafiła do banków. Jak wynika z danych
NBP – wartość depozytów gospodarstw domowych w bankach wyniosła ponad 708 mld
złotych, czyli o 42 mld złotych więcej niż rok
wcześniej. I ponad 50 proc. więcej niż na początku 2012 roku. Pieniądze zainwestowane
zostały w złoto, obce waluty i nieruchomości.
Popularne jest też kupowanie apartamentów
pod wynajem. Inwestowanie na giełdzie również wraca do łask – w ubiegłym roku inwestorzy indywidualni wygenerowali na głównym
rynku akcji GPW 12 proc. obrotów. Najwięcej,
bo 52 proc. – inwestorzy zagraniczni, natomiast
inwestorzy instytucjonalni – 36 proc. Lokaty
środków w akcje spółek to wygodne rozwiązanie dla klientów detalicznych, bo nie muszą
zakładać rachunku maklerskiego, by móc liczyć
na zyski większe niż na lokacie. Jak wynika z informacji Analiz Online, w trzech pierwszych
kwartałach ubiegłego roku najczęściej decydowaliśmy się jednak na fundusze – gotówkowe
(2,7 mld złotych nowych środków), dłużne (1,5
mld złotych) i mieszane (887 mln złotych).
Co siódmy internauta robi zakupy spożywcze w sieci. Ten rynek rośnie o 20 proc.
rocznie – wynika z raportu Izby Gospodarki
Elektronicznej oraz sklepu Frisco.pl. Najczęściej online kupujemy napoje, pieczywo,
owoce i warzywa. Dużą popularnością cieszą
się produkty ekologiczne oraz specjalistyczne
i dietetyczne lub związane z określonym rodzajem kuchni. Motywacją spożywczych e-zakupów jest duży wybór asortymentu (wskazało aż 47 proc. kupujących) oraz wygoda,
oszczędność czasu i dostarczenie do domu
ciężkich produktów żywnościowych. 23 proc.
wskazuje, że kupując żywność w sieci, zyskuje
więcej czasu dla bliskich.
Polska jest na 39. miejscu w rankingu
Global Talent Competitiveness Index.
Ranking porównuje 119 krajów z całego świata
pod względem ich możliwości przyciągania,
rozwijania i utrzymywania utalentowanych
pracowników. Pomimo szybkiego tempa
rozwoju gospodarki i wzrostu płac nasz kraj
wypadł gorzej w tegorocznym rankingu, który
ocenia szanse państw w rywalizacji o najlepsze
kadry. Kapitał ludzki jest kluczowym zasobem
decydującym o konkurencyjności państw –
podkreślają autorzy raportu. Tegoroczne, piąte
już zestawienie otwiera Szwajcaria, za którą
plasuje się Singapur. Na trzecie miejsce awansowały Stany Zjednoczone. Kolejne zajmują:
Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Wielka
Brytania, Holandia. W tym roku Polska spadła
o jedno miejsce.
D W U T Y G O D N I K

P I S M O S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E
Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O

R edaktor naczelny : Sławomir Starzyński
Redaguje zespół
W ydawca : Hanna Krzyżowska
Oficyna Wydawnicza „Górnik”,
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47,
tel. 32 352 03 09; tel. 500 27 88 66.
e - mail : gornik1@wp.pl;
strona internetowa www.nowygornik.pl
D ruk : POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Nie zwracamy niezamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo redagowania publikowanych tekstów. Dalsze rozpowszechnianie całości czy części materiałów opublikowanych
na łamach „Nowego Górnika” bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.

12

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 –28 L U T E G O 2018

A K T U A L N O Ś C I
W Krupińskim może powstać fabryka ogniw

Z gazu koksowniczego można produkować paliwo wodorowe.
Mamy sygnały, że Japończycy robią to od lat w koksowni podobnej do koksowni w Radlinie. Czy dla JSW szansą są ogniwa wodorowe i na przykład autobusy z silnikami spalającymi
wodór? – To zbyt mały rynek, ale nie można nim pogardzić.
Szansą jest wykorzystanie wodoru w energetyce – mówi
Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA do spraw strategii i rozwoju.

Jastrzębska Spółka Węglowa ma wielkie atuty, które mogą
pomóc w produkcji paliwa wodorowego. W Grupie Kapitałowej JSW są koksownie, w których produktem ubocznym jest
gaz koksowniczy. Można z niego wytwarzać wodór. Działa
spółka celowa JSW Innowacje, która zajmuje się wszystkim,
co jest niezbędne do realizacji projektów wykorzystujących
nowoczesne technologie.
Rocznie w koksowniach JSW w czasie produkcji koksu
powstaje około 1,7 mld metrów sześciennych gazu koksowniczego, w którym wodór stanowi 55 proc. W grudniu 2017 roku
został podpisany list intencyjny na temat opracowania i wdrożenia projektu wodorowego. Wspólne prace będą prowadzić
JSW SA, JSW Innowacje, Solaris Bus & Coach i Aurora Tech.
Efektem ostatecznym ma być uzyskanie licencji i wdrożenie
technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego. Wodór
będzie wykorzystywany w ogniwach wodorowych do napędzania pojazdów, wytwarzania energii elektrycznej, ciepła,
chłodu, a nawet w awaryjnych stacjach zasilania urzędów,
szkół i szpitali.
– Wiemy z literatury, że Japończycy zastosowali technologię wodorową w jednej ze swoich koksowni podobnej
do koksowni w Radlinie. Tam uzyskany wodór wykorzystuje
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

się do ogrzewania
miasta. My chcemy
włączyć się w proces budowy ogniw
wodorowych. Podpisaliśmy list intencyjny między innymi z firmą Solaris,
która jest jednym
z głównych graczy
na rynku autobusowym w Europie
– mówi wiceprezes
Dyczko.
W Su s z c u ,
na terenach likwidowanej kopalni
Krupiński, może
powstać fabryka
wodorowych ogniw
paliwowych. – Dla
nas najistotniejsze
jest wykorzystanie
wodoru w energetyce. Nawet jeżeli W Suszcu, na terenach likwidowanej kopalni Krupiński, może powstać fabryka wodorowych ogniw paliwowych
Solaris będzie proWodór nie zdominuje tematów związanych z rozwojem
dukował dużo autobusów napędzanych ogniwami wodorowymi, to i tak komunikacja będzie zbyt małym odbiorcą. WykoJSW, jednak jego wykorzystanie będzie ważnym krokiem
rzystanie wodoru w energetyce zapewni nam zbyt na to paliwo
w ochronie środowiska naturalnego. Jest szansa, aby węgiel
– mówi wiceprezes Dyczko.
koksowy został uznany za czyste źródło energii. 
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Paliwo wodorowe

