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Artur Dyczko, wiceprezes ds. 
strategii i rozwoju JSW SA:  
– Czy mamy robić 
cokolwiek, żeby 
zastanawiać się, 
co wyszło?

Wyniki na stabilnym 
poziomie

Jastrzębska Spółka Węglowa.
strona 4

Przetrwamy jutro, 
jeśli damy sobie radę 
dzisiaj
Podsumowanie.

strona 5

Odkręcić kurek 
z kranówką
Oszczędzanie wód powierzch-
niowych.

strona 8

Po co stroją sobie 
żarty
Związkowcy ze związku zawodo-
wego Jedność napisali list do pre-
miera Mateusza Morawieckiego. 
Informują o tym, że w spółce 
JSW Szkolenie i Górnictwo 
pracownicy zarabiają mniej niż 
zatrudnieni w kopalniach JSW 
SA.

strona 9

Działanie na rzecz 
klimatu

JSW wspiera inicjatywę Lasów 
Państwowych.

strona 12

Polska GruPa Górnicza. W trosce o młode kadry

Stypendia i nagrody

W nowym roku szkolnym Polska Grupa Górnicza oferuje stypendia uczniom podejmującym naukę 
w szkołach branżowych i technikach górniczych. Ale nie tylko tym, którzy zamierzają kształcić się 

w zawodach ściśle kojarzących się z branżą wydobywającą kopaliny, takich jak: górnik, elektryk, 
mechanik czy ślusarz. 
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B E Z  F A J R A N T U

Niemcy wymiękają. 
To dobrze
K ończy się sezon ogórkowy. W zapomnienie 

odchodzi pyton tygrysi, który ponoć grasował nad 
Wisłą w Warszawie. Do naszej rzeczywistości wchodzą 
zagrożenia większe niż pyton i straszniejsze, jeżeli 
chodzi o skutki społeczne. Centrum Badawcze Komisji 
Europejskiej opublikowało raport na temat skutków 
polityki dekarbonizacji gospodarki europejskiej. Z raportu 
wieje optymizmem. W krajach UE będą zamykane 
kopalnie, potem elektrownie węglowe, a skutki społeczne 
i gospodarcze będą słabo odczuwalne. Nie użyto takiego 
sformułowania, ale tak zbagatelizowano skutki polityki 
antywęglowej, że to aż przerażające. 

P odam tylko jeden przykład. Liczba utraconych miejsc 
pracy w sektorze górnictwa wyniesie do 77 tys. w 2025 

roku i 160 tys. w 2030 roku w całej Unii Europejskiej. 
W województwie śląskim liczba miejsc pracy w sektorze 
węglowym zmniejszy się do 2030 roku o 50 proc., czyli 
o ok. 40 tys. Analitycy unijni uważają, że skoro na Śląsku 
jest symboliczne bezrobocie, to damy sobie radę. Poza tym 
średnia płaca też jest wysoka, a to oznacza, że nie będziemy 
odczuwać zanikania górnictwa. Będziemy. Dobra sytuacja 
w naszym regionie wynika między innymi z tego, że mamy 
górnictwo, przemysł okołogórniczy i energetykę węglową. 
Ponieważ analitycy UE prognozują zamykanie elektrowni 
węglowych, też będziemy tracić miejsca pracy. To wszystko 
ma wynikać z restrykcyjnej polityki antywęglowej.

M am nadzieję, że te prognozy pozostaną 
prognozami. W sejmowej Komisji Energii i Skarbu 

często dyskutowaliśmy o tym, co zrobić, aby górnictwo 
węgla kamiennego było bardziej efektywne. Polski 
rząd wdrażał program ratunkowy, ponieważ węgiel jest 
potrzebny naszej gospodarce. Program restrukturyzacji 
polskiego górnictwa został zaakceptowany przez Komisję 
Europejską. Nawet przeciwnicy węgla kamiennego 
zgadzają się, że Polska z przyczyn technicznych nie może 
zrezygnować z energetyki węglowej i węgla w ciągu 
najbliższych kilkudziesięciu lat. 

N agle okazuje się, że powstaje raport, z którego 
pośrednio wynika, że można nie liczyć się 

z zasadami ekonomii i możliwościami technicznymi. 
Można bagatelizować konsekwencje społeczne. Nie 
przejmować się wyludnianiem miast na Śląsku i utratą 
miejsc pracy. Z raportu jasno wynika, że największe 
zagrożenie utratą miejsc pracy będzie w regionach 
górniczych w Czechach, Polsce, Rumunii i Bułgarii. 
Najdziwniejsze jest to, że nic konkretnego nie pisze się 
o wsparciu niezbędnym, aby utrzymać regiony górnicze 
w dobrej kondycji społeczno-gospodarczej. 

N a koniec zachowałem kilka smaczków. Po pierwsze 
– wysokie zagrożenie utratą miejsc w związku 

z antywęglową krucjatą jest także w Niemczech. Po drugie 
– kanclerz Niemiec Angela Merkel chyba miesiąc temu 
oficjalnie poinformowała, że osiągnięcie przez niemiecką 
gospodarkę celów klimatycznych planowanych na rok 
2030 będzie maksymalnie trudne, a cel na 2020 rok nie 
zostanie osiągnięty. To oznacza, że Niemcy będą musieli 
drugi raz w krótkim czasie obniżyć swoje restrykcyjne 
plany w stosunku do gospodarki węglowej. Pierwszy raz 
zrobili to przy formowaniu nowego rządu po ostatnich 
wyborach. Co to oznacza? To oznacza przegraną, 
do której Niemcy się nie przyznają, ponieważ ogłoszą, 
że ich eksperci doszli do wniosku, iż należy łagodniej 
podchodzić do polityki wypierania węgla z gospodarki. 
Niemcy nigdy nie przyznają się do porażki. Fakty jednak 
wskazują, że oni wymiękają. To dobra informacja. 

 l 

Półrocze zakończyliśmy zyskiem netto prawie 1,1 mld 
złotych. Na inwestycje wydaliśmy 570 mln złotych. 
Mamy wydać jeszcze trochę ponad 1,2 mld złotych.

O bserwujemy, w jakim stopniu te wydatki in-
westycyjne na poziomie 1,8 mld złotych uda 
się nam zrealizować. Są spore niewykonania 

po stronie robót korytarzowych realizowanych przez 
firmy zewnętrzne. Realizujemy natomiast prace wy-
konywane własnymi siłami. Stąd decyzja o nabyciu 
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Zasobami tej firmy 
chcemy realizować nie tylko prace pionowe szybowe, 
ale też prace poziome korytarzowe – powiedział Daniel 
Ozon, prezes zarządu JSW.

Pan prezes w charakterystyczny dla siebie sposób 
dyplomatycznie poinformował, że gdybyśmy nie kupili 
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, to jesteśmy w czar-
nej dziurze. Transakcja jest w toku. Pewnie jesienią 
zostanie ostatecznie sfinalizowana.

Czarna dziura, o której nie mówił prezes, a która 
na nas czeka, powinna śnić się wszystkim, którzy kry-
tykowali albo wciąż krytykują pomysł zakupu PBSz.

Jastrzębska Spółka Węglowa ma przed sobą sporą 
barierę rozwoju. Przetrwaliśmy kryzys między innymi 
kosztem części naszych kooperantów. Według moich 
informacji około połowa naszych kooperantów nie 
przetrwało czasu, w którym płaciliśmy symboliczne 
części kwot zapisanych na fakturach, a resztę rozkła-
daliśmy na raty. Teraz jest tak, że część kooperantów 

podwyższa nam radykalnie ceny, a część została tylko 
w naszych ciepłych wspomnieniach.

Teraz niech przemówią twarde dane. W pierw-
szym półroczu wykonaliśmy o 6 km mniej robót ko-
rytarzowych niż w tym samym czasie w 2017 roku. 
To oznacza, że powstało ich 32,8 km. Nasze brygady 
wydrążyły 28,7 km korytarzy. Firmy zewnętrzne – 
niespełna 4,1 km. Szanowni koledzy – 4 kilometry 
to jest naprawdę mało.

Żeby były inwestycje, muszą być wykonane prace 
górnicze. Nie ma innego sposobu dostania się do wę-
gla. JSW chce zwiększać bazę zasobową. Do niej też 
trzeba dotrzeć. Chcemy pogłębiać szyby i budować 
nowe. Nie zrobimy tego wszystkiego własnymi siłami. 
Mamy kupić spółkę, ale tak naprawdę to my kupujemy 
potrzebnych nam fachowców i to w coraz bardziej 
unikalnych specjalnościach. 

Na koniec zostawiam to, od czego chciałem zacząć. 
Z oficjalnych informacji wynika, że w pierwszej połowie 
2018 roku koszty wydobycia węgla wzrosły o 25,9 proc. 
rok do roku. Największy wpływ miał na to wzrost 
płac wynikający z zawartego porozumienia ze stroną 
społeczną w zakresie ujednolicenia zasad naliczania 
wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę i świę-
ta, wynagrodzenia za czas choroby i za czas urlopu 
oraz porozumienia dotyczącego wzrostu stawek płac 
zasadniczych od 1 czerwca 2018 roku. Jeśli nie zreali-
zujemy planów, położymy się. PBSz ma nam pomóc. 
Po co wybrzydzać? To uzasadniony zakup. l

Pięścią w stół

Uzasadniony zakup

Pan prezes 
dyplomatycznie 
poinformował, 
że gdybyśmy 
nie kupili 
Przedsiębiorstwa 
Budowy Szybów, 
to jesteśmy 
w czarnej dziurze.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Będę posługiwał się materiałami, które przedstawiał 
Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej i pre-
zydent Euracoal. Przepraszam, że tak późno, ale do tej 
pory nie było dobrej okazji, bo za każdym razem dosta-
wałem z redakcji informację, że albo te materiały już 
zostały częściowo opublikowane, albo były bardziej 
aktualne tematy. Ponieważ prezes Tomasz Rogala 
mówił o stratach związanych z antygórniczą polity-
ką w Europie na Europejskim Kongresie Gospodar-
czym i na PRE_COP24 w Katowicach, wydawało mi się, 
że dziennikarze podchwycili ten temat. Niestety, poza 
branżowymi pismami to wystąpienie przeszło bez 
większego echa. No, o ile dobrze pamiętam, to radio-
wa Trójka wyemitowała rozmowę na ten temat w cza-
sie relacji z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 

O co chodzi? Chodzi o dość suche, ale robiące 
wielkie wrażenie zestawienie skutków polityki 
eliminującej węgiel i górnictwo z gospodarki. 

To świetny dowód, jak bardzo deklaracje rozmijają się 
z rzeczywistością. To także niezbite fakty o skutkach 
ulegania propagandowym przekazom.

Propagandowo UE odchodzi od węgla. Jednak 
tylko w 2017 roku do krajów unijnych sprowadzono  
173 mln ton tego paliwa. Na europejskie warunki 
to równowartość wydobycia z 57 kopalń, które mo-
głyby dawać ok. 175 tys. miejsc pracy. 

Według przytoczonych przez prezesa Rogalę da-
nych w 2017 roku wzrósł import węgla m.in. do Francji, 
Hiszpanii, Holandii i Polski. Okazuje się, że tak zwana 
energetyka odnawialna nie potrafi zagwarantować cią-
głych dostaw energii, szczególnie w sytuacjach, kiedy 
pogoda nie sprzyja farmom wiatraków albo instalacjom 
solarnym. Prąd z wiatru i ze słońca wciąż może być 
atrakcyjnym uzupełnieniem dla energetyki konwencjo-
nalnej. Nie może być podporą systemu energetycznego. 

Problemy związane z zapewnieniem ciągłości do-
staw energii i zaspokojeniem zapotrzebowania na nią 
w czasie szczytu poboru mocy to niejedyny kłopot. 

Ponieważ Unia Europejska (kraje tak zwanej starej 
Unii) praktycznie zrezygnowała z wydobycia węgla, 
kilkaset tysięcy miejsc pracy zostało przeniesionych 
poza granice UE. Oczywiście, to nie jest tak, że one 
fizycznie wywędrowały. Unia je skasowała, a powstały 
w krajach, z których jest sprowadzany węgiel. Do tego 
trzeba doliczyć setki tysięcy miejsc pracy w sektorach 
usługowo-produkcyjnych dla górnictwa. Ten sektor 
też został praktycznie zlikwidowany. Producenci roz-
wijają swój biznes w USA, Australii, Chinach i Rosji. 
Koszt złych decyzji dla górnictwa to prawie 13 mld 
euro. Prezes Tomasz Rogala przedstawił tylko straty 
związane z utratą przychodów z tytułu wynagrodzeń 
pracowników, którzy pracowali w górnictwie. Koszt 
ubytku takiej kwoty z obiegu gospodarczego jest znacz-
nie większy, ale trudny do oszacowania. Ile straciła 
gospodarka unijna z powodu likwidacji miejsc pracy 
w sektorze okołogórniczym? Nie wiadomo. 

Prezydent Euracoal podkreślał wielokrotnie, 
że rezygnacja z górnictwa przebiega za szybko, zbyt 
intensywnie i doprowadziła do negatywnych skutków 
zarówno ekonomicznych, społecznych, jak i ekologicz-
nych. W krajach, które przejęły rolę dostawców paliwa 
do Europy, najczęściej obowiązują mniejsze rygory eko-
logiczne. W przypadku samego wydobycia to jeszcze 
nie taki duży problem. Problemem jest spalanie węgla. 
Pomiędzy rokiem 2000 a 2018 konsumpcja węgla w Eu-
ropie spadła o 25 proc. Na świecie zwiększyła się w tym 
samym czasie o 56 proc. – Tym samym doprowadziliśmy 
jedynie do przeniesienia, do ucieczki emisji CO2 poza 
granice UE – podkreślał prezydent Europejskiego Sto-
warzyszenia Producentów Węgla. Taka ucieczka czyni 
bój o ochronę klimatu mało efektywnym ze względu 
na bardzo liberalne podejście do emisji dwutlenku węgla 
w krajach, które korzystają na radykalizmie UE. 

Ponieważ powoli ogarnia nas gorączka związana 
ze szczytem klimatycznym w Katowicach, uważam, 
że warto przypominać świetne wystąpienie prezesa 
Rogali, co będę czynił przy każdej okazji. l

Tylko w 2017 roku 
do krajów unijnych 
sprowadzono 173 
mln ton węgla.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Przepraszam prezesa Rogalę

Komentuje Grzegorz Matusiak

członek sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa
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W nowym roku szkolnym Polska Grupa Gór-
nicza oferuje stypendia uczniom podejmu-
jącym naukę w szkołach branżowych i tech-
nikach górniczych. Ale nie tylko tym, którzy 
zamierzają kształcić się w zawodach ściśle 
kojarzących się z branżą wydobywającą ko-
paliny, takich jak: górnik, elektryk, mechanik 
czy ślusarz. Na stypendia mają szanse także 
adepci mechatroniki, automatyki i elektro-
niki. Za dobre wyniki w nauce są dodatko-
we bonusy – nagrody naukowe. Finansowe 
wsparcie może uzyskać 600–700 nowych 
stypendystów. 

Stypendia fundowane dla uczniów nie 
są nowością w branży górniczej. PGG modyfi-
kuje i rozszerza wcześniejsze oferty adresowa-
ne do młodzieży przez swoją poprzedniczkę 
Kompanię Węglową. Warunkiem podstawo-
wym uzyskania stypendium jest związanie 
swojej kariery zawodowej z PGG. Podpisanie 
umowy nie zamyka jednak możliwości dalsze-
go kształcenia po ukończeniu szkoły średniej. 
Praca w PGG zaczeka na stypendystę, który 
podejmie studia dzienne na kierunkach po-
trzebnych innowacyjnemu górnictwu. Podczas 
pracy w PGG jest także wiele możliwości pod-
wyższania kwalifikacji, ukończenia studiów, 
a nawet uzyskania doktoratu ze wsparciem 
i zachętą pracodawcy.

– Stypendium oferowane uczniom to 200 
złotych miesięcznie. Po każdym roku nauki, 
w czerwcu za dobre wyniki przyznawane 
są nagrody – 1000 złotych. Żeby uzyskać na-
grodę naukową, uczeń musi uzyskać średnią 
ocen na świadectwie powyżej czwórki oraz 
mieć przy tym dobre zachowanie i frekwencję 
– informuje Andrzej Sączek, dyrektor Depar-
tamentu HR PGG.

PGG jest tegorocznym laureatem kon-
kursu Pracodawca Godny Zaufania, zorga-
nizowanym po raz siódmy przez Krajową 
Izbę Gospodarczą, Fundację Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Agencję 
Impressarium. PGG zwyciężyła w kategorii 
edukacja. Pokonała rywali do prestiżowej 

nagrody bardzo szeroką i kompleksową ofer-
tą kształcenia, adresowaną do aktualnych 
i potencjalnych pracowników. Uczniowie 
w tym gronie są najmłodszą grupą, dopiero 
planującą swoją przyszłą ścieżkę zawodową. 
Jeden z największych pracodawców zabiega 
z dużym wyprzedzeniem o młode, dobrze 
wykształcone kadry, o ludzi, którzy chcą 

przyczyniać się do nieustannego unowo-
cześniania górnictwa. Oprócz programów 
stypendialnych otwiera szeroko drzwi przed 
uczniami, którzy chcą zobaczyć, jak się pra-
cuje w kopalniach i na powierzchni zakładów 
górniczych. 

PGG podpisze za kilka dni umowę 
z władzami miasta Katowice, na mocy której 

od września do listopada organizowane będą 
wizyty ósmoklasistów w jednostkach PGG. 
Niewykluczone, że podobną współpracą 
i akcją informacyjną dla nastolatków przed 
wyborem przyszłego zawodu będą zainte-
resowani gospodarze innych miast naszego 
regionu.

(TAL)

Stypendia i nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

PGG rozszerza oferty 
dla młodzieży
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RKNajszybszy postęp w technice i części me-
dycyny uzyskiwany jest w trakcie i w na-
stępstwie wojen. Do zmian przepisów do-
tyczących bezpieczeństwa przyczyniają się 
katastrofy. Śmierć 72 górników, zatrucie 
dymami kolejnych 87, którzy przeżyli po-
żar w kopalni Makoszowy 28 sierpnia 1958 
roku, poskutkowało przyspieszeniem wymia-
ny lamp karbidowych na elektryczne, 20-mi-
nutowych aparatów oddechowych na jed-
nogodzinne, zmiany organizacji wentylacji 
w kopalniach, uaktualnieniem przepisów do-
tyczących prowadzenia akcji ratowniczych…

W 60. rocznicę tej tragedii, 28 sierpnia 
2018 roku, przy kopalni Makoszowy pod 

obeliskiem upamiętniającym ofiary złożyli 
kwiaty i zapalili znicze jej obecny dyrektor 
Zygmunt Motyl, dwoje wiceprezesów zarządu 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń: Beata Bar-
szczowska i Jacek Szuścik, dyrektor zabyt-
kowej kopalni Guido Leszek Żurek, dyrektor 
kopalni Sośnica Tomasz Duda oraz przed-
stawiciele organizacji związkowych. Miasto 
reprezentował wiceprezydent Zabrza Krzysz-
tof Lewandowski, a gminę Gierałtowice wójt 
Joachim Bargiel.

W krótkich wystąpieniach zabierający 
głos przypominali, że mimo upływu czasu 
i zmiany sytuacji nie zaciera się pamięć o lu-
dziach, którzy oddali górnictwu, swej pracy 
to, co mieli najcenniejsze – swe życie. 

Makoszowy

Czas mija, pamięć pozostaje

JA
C

EK
 F

IL
IP

IA
K

PGG jest tegorocznym laureatem konkursu Pracodawca Godny Zaufania, zorganizowanym po raz siódmy przez Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Agencję Impressarium. PGG zwyciężyła w kategorii edukacja 

Uroczystość pod obeliskiem upamiętniającym ofiary katastrofy w kopalni Makoszowy
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Pierwsze półrocze 2018 roku Grupa Kapita-
łowa JSW zakończyła zyskiem netto w wyso-
kości 1086,4 mln złotych. Produkcja węgla 
i koksu wzrosły odpowiednio o 5 i 8 proc. 
w stosunku do tego samego okresu ubiegłe-
go roku. Rynek tych produktów utrzymuje się 
na dobrym i stabilnym poziomie.

EBITDA za sześć miesięcy 2018 roku 
ukształtowała się na poziomie 1767,1 mln zło-
tych. W pierwszej połowie 2018 roku produk-
cja węgla ogółem wyniosła 7,9 mln ton, to jest 
o 5 proc. więcej w porównaniu do pierwszego 
półrocza ubiegłego roku (bez kopalni Krupiń-
ski). Wzrosła także produkcja koksu, która 
wyniosła 1,9 mln ton, czyli o 8 proc. więcej 
niż rok temu. 

Łączne przychody ze sprzedaży w Grupie 
JSW w omawianym okresie zostały zrealizo-
wane na poziomie 4933,5 mln złotych, czyli 
wyższym o 5 proc. niż w analogicznym okre-
sie 2017 roku. Sprzedaż węgla do odbiorców 
zewnętrznych nieznacznie wzrosła, bo o nie-
spełna 1 proc., i osiągnęła poziom 5271,9 tys. 
ton. Z kolei sprzedaż koksu wzrosła o 3 proc. 
i wyniosła 1705,8 tys. ton.

W omawianym okresie odnotowano zna-
czący wzrost nakładów na inwestycje w Gru-
pie Kapitałowej JSW (głównie w segmencie 
węglowym). Łączne nakłady ukształtowały 

się na poziomie 570,1 mln złotych, a więc 
o 54 proc. wyższym niż w pierwszych sześciu 
miesiącach roku poprzedniego. Tak znaczące 
nakłady na projekty inwestycyjne w ostatnim 
półroczu wynikają z konieczności przyspie-
szenia inwestycji związanych z modernizacją 
zakładów przeróbczych i budową nowych 
poziomów wydobywczych, które w latach 
dekoniunktury na rynku węgla i stali uległy 
spowolnieniu. Ich realizacja pozwoli zwięk-
szyć uzysk węgla koksowego i poprawić efek-
tywność procesów produkcyjnych.

– Zarówno na świecie, jak i w Europie 
sukcesywnie wzrasta produkcja stali. Po-
równując drugi i pierwszy kwartał 2018 
roku, produkcja na świecie wzrosła o pra-
wie 7 proc., natomiast w Europie niespełna 
o 2 proc. To z kolei generuje zapotrzebo-
wanie na węgiel koksowy i koks – zaznacza 
Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, i dodaje. – Naszym pod-
stawowym celem jest wzmocnienie pozycji 
europejskiego lidera w produkcji i sprze-
daży węgla koksowego i koksu. Kładziemy 
też duży nacisk na działania ukierunkowa-
ne na wszelakie projekty efektywnościowe 
i ekologiczne, które w przyszłości będą miały 
znaczący wpływ na osiągnięcie najwyższych 
standardów w ochronie środowiska.

 l
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Daniel Ozon, prezes JSW SA: – Naszym podstawowym celem jest wzmocnienie pozycji europejskiego lidera 
w produkcji i sprzedaży węgla koksowego i koksu
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Minął rok od powołania spółki JSW Innowa-
cje. Tyle samo czasu od objęcia przez Artura 
Dyczkę stanowiska wiceprezesa JSW do spraw 
strategii i rozwoju. Ta nominacja była oficjal-
nym potwierdzeniem, że po kryzysie Spółka 
musi nie tylko odbudować swoją pozycje fi-
nansową, ale jak najszybciej dogonić tech-
nicznie i technologicznie światową czołówkę 
górnictwa głębinowego. – Jakość i efektyw-
ność produkcji zdecyduje o tym, czy nasza 
Spółka przetrwa kolejne kryzysy. Innowacyj-
ne technologie, w tym technologie związane 
z wytwarzaniem paliwa wodorowego, karbo-
chemią, wykorzystaniem metanu do celów 
energetycznych są szansą na zminimalizo-
wanie negatywnego wpływu polityki anty-
węglowej na nasz podstawowy biznes, jakim 
jest produkcja węgla koksowego i koksu. Ne-
gatywny wpływ to bardzo łagodne określe-
nie potencjalnie wielkich strat finansowych 
związanych z emisją gazów cieplarnianych 
i innych substancji szkodliwych dla środowi-
ska. Będziemy musieli płacić za to, że żyjemy 
– mówi wiceprezes Artur Dyczko. 

– Innowacje, programy związane z zie-
loną energią, inwestycje w produkcję pali-
wa wodorowego są dobrymi pomysłami, ale 
na jutro. Jeżeli nie damy sobie rady dzisiaj, nie 
ma co marzyć o jutrze. Najważniejsze są in-
nowacje w sektorze wydobywczym i koksow-
niczym – mówią związkowcy. 

– Zawsze powtarzam, że produkcja wę-
gla i koksu jest podstawą naszego istnienia. 
Przetrwamy jutro, jeśli damy sobie radę dzisiaj 
– mówi wiceprezes Dyczko. Dlatego strategia 
JSW do 2030 roku i wszystkie związane z nią 
działania mają zapewnić byt na dzisiaj i rozwój 
w przyszłości. O opinie na temat mijającego 
roku i podejmowanych w tym czasie działań 
zapytaliśmy liderów FZZG JSW SA i ZZ Kadra 
JSW SA. Oba związki są w grupie reprezenta-
tywnych organizacji związkowych JSW. 
Paweł Kołodziej, Prze-
wodniczący FzzG 
jSw Sa: Innowacje 
tak, ale na pierwszym 
miejscu te, które służą 
wydobyciu, bezpieczeń-
stwu pracy, poprawie 
efektywności i jakości. 
Zacznę od prawd oczy-
wistych, które zbyt często w przeszłości były 
zapominane. 

Nowoczesne i niezawodne maszyny. Bar-
dzo dobre wykorzystanie złoża. Produkcja 
zgodna z oczekiwaniami kontrahentów. Musi-
my mieć dobre efekty w części węglowej naszej 
grupy, bo jak nie będzie węgla, nie będzie 
pieniędzy na sfinansowanie nawet najlepszych 
pomysłów. Codzienny wysiłek, aby utrzymać 
zdobytą pozycję na globalnym rynku węgla 
koksowego i koksu, decyduje o tym, że jeste-
śmy liczącą się spółką w Europie. Trzeba po-
rządnie się napracować, żeby nie stracić tego, 
co odrobiliśmy po wielkim kryzysie, i stworzyć 
zabezpieczenia na trudny czas. 

Mamy odłożone pieniądze. Bardzo dobrze. 
Jednak trzeba pamiętać, że kryzysy przychodzą 
w najmniej spodziewanych momentach. 

Chciałbym poświęcić więcej uwagi 
namacalnym sukcesom załogi i zarządu. 

Przetrwaliśmy kryzys. Wielkim sukcesem 
jest bezkonfliktowy powrót do zasad wyna-
gradzania sprzed kryzysu i stopniowe odda-
wanie tego, co załoga pożyczyła dla ratowania 
Spółki. W dodatku udało się wyrównać część 
różnic w zasadach wynagradzania, jakie miały 
miejsce od początku istnienia JSW, bo nasza 
firma powstała z kopalń z różnymi systema-
mi płacowymi. Reprezentatywne organiza-
cje związkowe pilnują tego tematu, a załoga 
na paskach widzi efekty naszej pracy. Syste-
matycznie porządkujemy to, co ponoć było 
nie do uporządkowania. Uważam, że to wiel-
ki sukces zarządu i strony społecznej, że ten 
proces odbywa się bez napięć i konfliktów. 
Uważam, że wielka w tym zasługa prezesa 
Daniela Ozona. 

Chciałbym podkreślić najistotniejszy te-
mat, dlatego trochę się powtórzę. Osobną 
kwestią są inwestycje i rozwój, a szczególnie 
problem innowacji w naszej firmie. Jak słyszę 
słowo „innowacje”, to zaczynam być czujny. 
Chciałbym, abyśmy uniknęli sytuacji, w której 
rozwiązujemy teoretyczne problemy dalekiej 
przyszłości, a zaniedbujemy to, z czego żyje-
my. Mam na myśli wydobycie. 

Wśród projektów ogłoszonych przez pre-
zesa Artura Dyczkę są takie, które sprzyjają 
zwiększeniu wydobycia i poprawie jakości 
węgla dostarczanego do koksowni. Wymie-
niam prezesa z imienia i nazwiska, ponieważ 
od roku odpowiada w naszej firmie za rozwój 
i inwestycje. Solennie obiecał, że będzie bił się 
na każdym posiedzeniu zarządu o pieniądze 
na te cele. Pierwsze konkrety są. 

Nowoczesne projektowanie złóż, służby 
geologiczne zaangażowane w przygotowywa-
nie wydobycia tak, aby panować nad jakością, 
grupa pracowników, którzy zdobywają dodat-
kowe kwalifikacje na studiach podyplomo-
wych – to tylko niektóre przykłady praktycz-
nej realizacji zapowiedzi. Uważam, że został 
stworzony potencjał. Trzeba go wykorzystać. 

Na realizację koncepcji rozwojowych po-
trzebne są pieniądze. Musi je zarobić załoga. 
Teraz dochodzimy do sedna problemu. Trzeba 
tak zorganizować pracę i tak kierować załogą, 
aby można było jak najwięcej zarobić.

Mam nadzieję, że nie zaniedbujemy te-
raźniejszości w oczekiwaniu na przyszłość. 
Duży plus za rozwiązania służące poprawie 
jakości węgla kierowanego do koksowni 
i za działania służące poprawie bezpieczeń-
stwa pracy. Widać szczególną mobilizację 
po tragedii w Zofiówce. Nie rozważam, czy 
można było jej uniknąć czy nie, bo od tego 
jest specjalna komisja. Ja tylko mówię o tym, 
co wyszło niejako przy okazji, co nie miało 
wpływu na tę tragedię, ale może być pomocne 
wtedy, kiedy doszłoby (nie daj Bóg) do innych 
dramatycznych zdarzeń. 

Mam nadzieję, że nie 
zaniedbujemy teraźniejszości 
w oczekiwaniu na przyszłość.

Do tej pory było tak, że w JSW powsta-
wały różne pomysły, potem były powoływane 
zespoły do ich realizacji, a ja nie spotkałem się 
z rzetelną informacją na temat efektów prac 

tych zespołów. Ludzie dostawali piaskownice, 
bawili się w nich i nikt ich nie kontrolował? 
Niedawno dowiedziałem się, że powstały pro-
cedury zarządzania projektami i procedury 
sprawdzania poziomu ich realizacji. Nareszcie!

Pewnie czytelnicy oczekują, że skomentu-
ję projekty związane z rewitalizacją terenów 
po Krupińskim. Minister Krzysztof Tchó-
rzewski powiedział, że to najlepszy na świecie 
program rewitalizacji terenów po kopalni. 
Mam na ten temat podobne zdanie. Chciał-
bym zobaczyć efekty i móc wtedy powiedzieć, 
że to najlepsze na świecie efekty rewitalizacji 
terenów po zamkniętej kopalni. Ja generalnie 
jestem zwolennikiem efektów. 
MareK PłocharSKi, 
P r z e w o d n i c z ą c y 
związKu zawodowe-
Go Kadra jSw Sa: 
Minął rok od czasu, kie-
dy przedstawiciele zarzą-
du JSW zaczęli głośno 
mówić o tym, że Grupa 
Kapitałowa JSW nie jest 
producentem węgla, ale wytwarza surowiec 
niezbędny do produkcji stali. Równocześnie 
rozpoczęły się prace w kierunku innowacyj-
nych rozwiązań. Wytwarzanie paliwa wodo-
rowego z gazu koksowniczego, wykorzystanie 
metanu do celów energetycznych, wstępne 
odmetanowanie złóż, innowacyjne koncep-
cje zagospodarowania terenów po kopalni 
Krupiński. 

Przyznam, że bałem się tych pomysłów. 
Jak to nie jesteśmy producentem węgla? 
To co my robimy w tych kopalniach?! Z bie-
giem czasu zrozumiałem głęboki sens tych 
działań. W Unii Europejskiej węgiel ma prze-
chlapane. Na topie są projekty ekologiczne. 
To, co wzbudzało moje obawy, wzbudza teraz 
nadzieję. Firma nie jest związana z węglem. 
Jest związana z przemysłem stalowym, może 
produkować paliwo wodorowe, wykorzysty-
wać metan w energetyce. To oznacza, że je-
steśmy zdolni do produkcji proekologicznej 
i możemy minimalizować swój negatywny 
wpływ na środowisko. 

Koks i węgiel koksowy to bardzo ważne 
surowce dla gospodarki Unii Europejskiej. 
Węgiel koksowy, dzięki zabiegom między in-
nymi naszego zarządu, został wpisany na listę 
surowców krytycznych. To oznacza, że UE 
uznaje produkcję naszych kopalń za wyjątko-
wo ważną dla europejskiej gospodarki. To nam 
daje pewien oddech. Trudno atakować firmę, 
która ma ważne znaczenie dla wielu sektorów 
gospodarki, ponieważ trudno wyobrazić sobie 
przemysł bez hutnictwa i stali. „My dostarcza-
my surowce do produkcji stali, a nie węgiel” 
– to myśl przewodnia wielu wystąpień prezesa 
Daniela Ozona. Pozornie to jakaś sprzeczność. 
W rzeczywistości to ucieczka przed wtłocze-
niem nas w ramy truciciela. 

Likwidacja Krupińskiego wciąż wzbudza 
kontrowersje. Pod ziemią został węgiel. Za-
miast kopalni zarząd proponuje obszar dla 
innowacyjnych technologii i innowacyjnych 
firm. Prezes Daniel Ozon ma wśród nas opinię 
wizjonera. Na początku była to opinia z dość 
złośliwym zabarwieniem. Jednak szybko 
potrafił porozumieć się ze stroną społecz-
ną, ustabilizował sytuację w Spółce i teraz 

zaczynamy wypływać na szerokie wody. Oka-
zuje się, że prezes nie rzucał słów na wiatr. 
Dla mnie największym problemem jest to, 
czy zdąży zrealizować swoje koncepcje, czy 
też jako zbyt odważny zostanie skasowany. 
W historii naszej Spółki było wiele odważnych 
działań, które kończyły się niespodziewanie, 
wraz ze zmianami w zarządzie. Pozycja człon-
ka zarządu JSW jest zawsze podminowana, 
bo jesteśmy firmą ze świecznika politycznego. 
Jak jest dobrze, to wszyscy nas klepią po ple-
cach. Jak zaczynają się trudności, zawsze za-
czyna się polowanie na czarownice. 

Z dużą rezerwą podchodziłem do pla-
nów prezesa Artura Dyczki. Od początku 
swojej kariery w JSW zasypywał nas pomy-
słami. Ja tak słuchałem i myślałem: Chłopie, 
ty prędzej dorobisz się u nas emerytury, niż 
cokolwiek ze swoich wizji zrealizujesz. Kurcze, 
on to robi. 

Uważam, że rok 
od ogłoszenia radykalnych 
zmian w filozofii firmy został 
dobrze wykorzystany.

Dzisiaj Spółka ma ustabilizowaną pozycję. 
Oczywiście jest to zasługa także poprzedni-
ków obecnego zarządu, którzy walczyli o byt 
firmy w najgorszych czasach. Chciałbym też 
zwrócić uwagę, że w JSW przestaliśmy szukać 
winnych w przeszłości, a koncentrujemy się 
na rozwiązywaniu bieżących problemów. Niby 
niewielka zmiana, ale przestaliśmy się dusić 
w atmosferze zatruwającej krew, a zaczynamy 
oddychać świeżym powietrzem. 

Produkcja jest na przyzwoitym poziomie. 
Są realizowane przyjęcia nowych pracow-
ników. Zatykamy lukę pokoleniową. Spółka 
angażuje młodych pracowników w realizację 
innowacyjnych projektów. Na poziomie Spółki 
zaczynają się analizy, co dalej z polem Bzie-
-Dębina. Przebijać się tam od strony kopalni 
zespolonej, czy budować na tym polu kopal-
nię. Jeżeli korzystniejsza będzie opcja budowy 
kopalni, musimy rozwiązać kilka problemów 
z samorządami. Jestem optymistą. 

Jesteśmy otwarci na media i dziennikarzy. 
Należę do tej grupy, która uważa, że powinni-
śmy być transparentni. To, że jesteśmy otwarci 
dla dziennikarzy, pomaga nam przebijać się 
choćby z koncepcjami służącymi ochronie 
klimatu. Teraz nie da się żyć w nieprzeniknio-
nej twierdzy. Jeżeli dziennikarze nie dostaną 
merytorycznej informacji, będą szukać pseu-
dosensacji, skandali, kreować i rozdmuchiwać 
konflikty. Spółka wspiera lokalny sport i lo-
kalne inicjatywy. Jesteśmy firmą globalną, ale 
żyjemy lokalnie. Mnie się to podoba. 

Zarząd oddał załodze to, z czego nasi pra-
cownicy zrezygnowali dla ratowania firmy 
w czasie kryzysu. Mam nadzieję, że trwają 
intensywne przygotowania, abyśmy w mia-
rę łagodnie przetrwali czas, kiedy nadejdzie 
kryzys. Jest 1,5 mld złotych zgromadzonych 
na koncie funduszu stabilizacyjnego, są pienią-
dze odłożone na inwestycje. Uważam, że rok 
od ogłoszenia radykalnych zmian w filozofii 
firmy został dobrze wykorzystany.  l

Podsumowanie

Przetrwamy jutro, jeśli damy 
sobie radę dzisiaj



A K T U A L N O Ś C I
1 – 1 5  W R Z E Ś N I A  2 0 1 86 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

Czy mamy robić cokolwiek,

ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Rok temu opublikowali-
śmy na pierwszej stronie pańskie zdjęcie, 
a wewnątrz numeru obszerną informację 
o nominacji dla pana na stanowisko wice-
prezesa JSW. Miał pan o to wielkie preten-
sje. Dlaczego?
Artur Dyczko: Ponieważ jestem tylko 
skromnym robotnikiem w winnicy Pańskiej, 
a hałas wokół mnie mógł zaszkodzić rodzącej 
się właśnie koncepcji nieco innego spojrze-
nia na nasz górniczy biznes w JSW. Państwo 
zrobiliście ze mnie bohatera numeru i oba-
wiałem się, że niezasłużona „sława” obróci 
się przeciwko temu, co planowaliśmy zrobić 
w obszarze strategii i rozwoju Spółki.

 X Ucierpiał pan? 
– Złośliwości zniosłem dzielnie, głową 

za sławę nie zapłaciłem. Trzymam się i realizuję 
swoje zapowiedzi. Dziękuję zarządowi naszej 
Spółki, dyrekcjom kopalń i wszystkim współ-
pracownikom za wsparcie i wielki wysiłek wło-
żony w realizację koncepcji, które są istotnym 
elementem strategii JSW do 2030 roku. Chciał-
bym także mocno podkreślić, że to, o czym 
złośliwcy mówią „wymysły Dyczki”, są efektem 
pracy wielu zespołów, które rozwiązywały kon-
kretne problemy albo tworzyły podwaliny pod 
ich rozwiązanie. Te „wymysły” mają zapewnić 
funkcjonowanie firmy przez dziesięciolecia. 

Chciałbym zwrócić się do załogi: Szanow-
ni Państwo, nasza strategia rozwoju Spółki 
ma nam wszystkim zapewnić bezpieczną przy-
szłość, a realizowane projekty i programy mają 
zabezpieczyć Państwu miejsca pracy, ocalić 
miasto przed degradacją i zapewnić byt Pań-
stwa rodzinom. Nie jestem nadętym gwiaz-
dorem, który lubi błyszczeć. Lubię zmagać się 
z problemami i chcę to robić w zespołach ludzi 
nastawionych na sukces. W JSW mam przy-
jemność pracować z takimi zespołami.

 X Skromność w tej branży nie jest najlep-
szą taktyką na przetrwanie.

– Prezes Daniel Ozon często to powtarza: 
nie przyszliśmy do JSW administrować. Mamy 
jeszcze chwilę, musimy się zmienić i przestawić 
nasz biznes na efektywny i przyjazny otoczeniu, 
zarówno temu lokalnemu w samorządach, jak 
i temu z parkietów giełdowych i brukselskich 
gabinetów. Ani ja, ani reszta zarządu nie je-
steśmy nastawieni na przetrwanie. Jesteśmy 
nastawieni na pracę dla przetrwania firmy. Ja-
strzębska Spółka Węglowa do 2030 roku wyda 
na inwestycje prawie 19 mld złotych. Kopalnie 
JSW w tym czasie zwiększą wydobycie węgla 
z 15,6 mln ton w roku 2018 do 18,2 mln ton 
w roku 2030. Produkcja i sprzedaż koksu będzie 
wynosić 3,4 mln ton. 

Efektywne wydobycie węgla, moderniza-
cja koksowni i samowystarczalność energe-
tyczna – to najważniejsze cele dla całej Grupy 
Kapitałowej JSW. Nie można osiągnąć tych 
celów bez wdrożenia innowacyjnych rozwią-
zań. Jeżeli nie wymyślimy nowych rozwią-
zań 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 wę-
giel zalegający głębiej niż kilometr pod ziemią?

To są fakty, których nie można lekcewa-
żyć. Na nic zda się myślenie „jakoś to będzie, 
bo zawsze jakoś było”. Nawet najdzielniejszy 
górnik nie wytrzyma na poziomie na przykład 
1300 metrów bez wsparcia klimatyzacji, au-
tomatyzacji pracy i informatyzacji procesów 
wydobywczych. Nie damy rady utrzymać kok-
sowni, jeżeli nie ograniczymy ich negatywnego 
wpływu na środowisko. Dlatego nie mamy 
wyjścia – musimy iść w zielone technologie. 

Przygotowywane do realizacji koncepcje 
nie służą zaspokojeniu ambicji któregokolwiek 
z członków zarządu. Spotykałem się z opinia-
mi, że z wodoru nie utrzymamy firmy, że au-
tobusy napędzane przez ogniwa wodorowe 
nie uratują Spółki, a informatyzacja procesów 
technologicznych nie zastąpi górników. Tak, 
to wszystko prawda. Jednak bez zielonych 
technologii padniemy ekonomicznie. Będzie-
my płacić kary, które teraz nazywa się pozwo-
leniami na emisję albo opłatami za emisję. Tak 
zwani zieloni wypalą na naszym wizerunku 
piętno truciciela. Nie pomogą zaklęcia typu 
„Pracujemy dla europejskiego przemysłu sta-
lowego, wydobywamy surowiec krytycznego 
(strategicznego) znaczenia dla Unii Europej-
skiej, dajemy utrzymanie kilkudziesięciu ty-
siącom rodzin w regionie jastrzębskim”. 

W historii gospodarczej Europy i świata 
są tysiące przykładów upadku bardzo strate-
gicznych firm, ośrodków gospodarczych, miast, 
a nawet krajów. Pomijając wojny, za każdym 
razem głównym powodem upadku było prze-
spanie szansy na rozwój i zachłyśnięcie się sta-
bilizacją. We współczesnym świecie wszystko 
odbywa się znacznie szybciej niż na przykład 
30 lat temu. Nawet cykle koniunktury i kryzysu. 
Musimy mieć gotowy pomysł na przetrwa-
nie teraz. Temu służą przygotowane projekty 
i podjęte działania. Musimy mieć przygotowane 
scenariusze na różne sytuacje rynkowe, aby 
nie zaskoczyła nas dekoniunktura. Możemy 
nie wytrzymać drugi raz takiego hamowania, 
z jakim mieliśmy do czynienia w roku 2015. 

 XWiele tych projektów zatrzymało się 
na etapie listów intencyjnych.

– Nie podzielam pana opinii. Z prezesem 
Danielem Ozonem wierzymy, że aby mogło 
się zdarzyć – trzeba marzyć i działać. Zawsze 

trzeba od czegoś zacząć, a spisanie na papierze 
intencji stron jest tym początkiem, który po-
zwala nam powiedzieć – sprawdzam. Sami nie 
zrobimy nic, bo nie mamy odpowiednich kom-
petencji, niektórych wręcz nie chcemy mieć. 
Chyba nie wyobraża pan sobie, że będziemy 
budować samodzielnie autobusy, wagony czy 
samoloty z włókien węglowych. Oczywiście 
widząc nasz udział w niektórych projektach, 
podjęliśmy niezbędne działania, szkolimy 
własnych pracowników oraz pozyskujemy 
część nowych kompetencji, choćby nabywając 
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz), 
staramy się zabezpieczyć na przyszłość. 

Kluczowe jest jednak to, aby pamiętać, 
iż fundamentem naszego biznesu jest wydo-
bycie węgla, produkcja koksu i zagospoda-
rowanie węglopochodnych – tego nigdy, ale 
to przenigdy nie wolno nam stracić z oczu. 
Obszar innowacji mamy dopiero opanować 
i to zrobimy, ale nie dlatego, że jest to łatwe, 
ale właśnie dlatego, że jest to bardzo trudne.

 X Kompetencje firmy to nadużywany 
slogan.

– Niech będzie, że ma pan rację. Ale ma-
jąc cały czas przed oczami mocny fundament 
naszego core biznesu – twardo stąpamy po zie-
mi. Naszymi pomysłami chcemy zarazić ludzi, 
którzy mogą nam pomóc w tym, czego nie 
jesteśmy w stanie sami zrobić. Może i nie potra-
fimy zorganizować zaawansowanej technologii 
produkcji wagonów w Suszcu, ale PKP Cargo 
to już inna sprawa. Budowa ogniw wodorowych 
w Polsce to nie przelewki, ale z kanadyjskim 
Ballardem możemy spróbować budować og-
niwa, w których popłynie wodór z naszych 
koksowni. W tym szaleństwie jest metoda, 
uczmy się nowych niezbędnych w przemyśle 
4.0 technologii. Musimy wchodzić w sojusze 
z innymi firmami, z różnymi ośrodkami nauko-
wymi, bo to jest nasza szansa, a nie zagrożenie.

 X Staram się być dociekliwy, ponieważ 
wiem, że wciąż ma pan dość liczny klub 

Jastrzębska spółka WęgloWa. Nawet 
najdzielniejszy górnik nie wytrzyma na poziomie na przykład 
1300 metrów bez wsparcia klimatyzacji, automatyzacji pracy 
i informatyzacji procesów wydobywczych. JSW nie da rady 
utrzymać koksowni, jeżeli nie ograniczy ich negatywnego 

wpływu na środowisko. Nie ma wyjścia. Trzeba iść w zielone 
technologie. – Przygotowywane do realizacji koncepcje nie 

służą zaspokojeniu ambicji któregokolwiek z członków zarządu. 
Spotykałem się z opiniami, że z wodoru nie utrzymamy firmy, 
że autobusy napędzane przez ogniwa wodorowe nie uratują 

Spółki, a informatyzacja procesów technologicznych nie zastąpi 
górników. Tak, to wszystko prawda. Jednak bez zielonych 

technologii padniemy ekonomicznie. Będziemy płacić kary, które 
teraz nazywa się pozwoleniami na emisję albo opłatami za emisję. 
Tak zwani zieloni wypalą na naszym wizerunku piętno truciciela – 

mówi Artur Dyczko, wiceprezes ds. strategii i rozwoju JSW SA. 

żeby zastanawiać się, co wyszło?

Artur Dyczko, wiceprezes ds. strategii i rozwoju JSW SA: – Proszę pamiętać, że do każdego naszego projektu niezbędny jest węgiel. Bez węgla nie przeżyjemy
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wiecznych kontestatorów, którzy uważa-
ją, że pomysły związane z innowacjami 
są zbyt ambitne, czasem nierealne i nie-
potrzebne Spółce.

– Jeżeli są grupy, które zechcą to powie-
dzieć oficjalnie, chętnie będę z nimi dyskuto-
wał. Uważam, że złośliwe plotki do niczego 
dobrego nie prowadzą. Próbuje się zrobić 
z górników przeciwników postępu, nowoczes-
ności, informatyki i technologii cyfrowych. 
Górnictwo zawsze było związane z postępem 
i nauką. Górnicy chcą jeździć nowoczesnymi 
samochodami, chcą też mieć najnowocześniej-
sze komputery, smartfony czy tablety. Zapew-
ne są wśród nas tacy, którzy mają inteligentny 
dom i nie są dla nich obce zagadnienia inter-
netu. Próbuje mi pan wmówić, że ci, którzy 
posługują się topowymi rozwiązaniami tech-
nologicznymi prywatnie, w pracy chcą mieć 
technologie jak za króla Ćwieczka? Opowieści 
o tym, jak to w JSW działa ruch na rzecz za-
chowania skansenu, są wymysłami frustratów.

 X Co udało się zmienić, aby JSW nie stała 
się za jakiś czas skansenem?

– Zbudowaliśmy nową strategię Spółki – 
czyli mamy plan. Utworzyliśmy Fundusz Inwe-
stycyjny Zamknięty (FIZ), który od początku 
był fundamentem naszej strategii. Włożyliśmy 
do niego 1,5 mld złotych na czarną godzi-
nę. Chcę podkreślić, że sam pomysł takiego 
funduszu w polskim górnictwie jest rewolu-
cją, a co dopiero zasilenie go taką kwotą. Ale 
przypomnę, że po pierwsze – bezpieczeństwo. 
Dlatego mówię – słoik z kasą mamy szczelnie 
zamknięty, możemy tylko do niego wpłacać, 
a wypłacać tylko wtedy, kiedy zajdą konkretne 
przesłanki. Aby plan mógł być realizowany, 
powstał Pion Strategii i Rozwoju, którym kie-
ruję. Skupia się w nim działalność inwestycyj-
na całej Spółki, nadzór nad spółkami Grupy, 
współpraca z otoczeniem lokalnym, czyli sła-
wetny CSR, oraz rozwój i informatyka. Jest 
też mechanizm monitorowania i zarządzania 
Strategią, ponieważ powołano Biuro Zarzą-
dzania Projektami i Komitet Oceny Projektów. 

W najbliższym czasie mamy do zainwe-
stowania 1,8 mld złotych. Nie mogliśmy sobie 
pozwolić na to, aby tak wielkie pieniądze były 
poza bieżącą kontrolą. W przeszłości było 
tak, że zarząd miał informacje o projekcie 
w czasie jego przygotowywania i rozpoczęcia 
realizacji. Potem były informacje, jak zaczy-
nało dziać się źle. Często było już za późno 
na jakąkolwiek interwencję. Efekt był fatalny 
– wydano pieniądze, natomiast korzyści były 
rażąco słabe, a czasem żadne. Teraz mamy 
jasną zasadę – oddolne planowanie, ciągłe 
monitorowanie i rozliczanie. To oznacza, 
że nie ma jakiegoś tajnego ośrodka wymy-
ślaczy i niemonitorowanego ośrodka wyko-
nawców. Projekty powstają dzięki współpracy 
zespołów, poczynając od samego dołu, koń-
cząc na kierownictwie i tak samo pracują 
zespoły realizujące projekty.

 X Zna pan krytyczne opinie wygłaszane 
przez wiecznych kontestatorów?

– Życie jest ciągłym wyścigiem i na po-
czątku zastanawialiśmy się z prezesem Da-
nielem Ozonem, jak długo możemy czekać 
na planowane zmiany. Potem przyszła re-
fleksja, a czy w ogóle chcemy czekać? Od-
powiedzieliśmy sobie bardzo szybko: robimy 
to teraz, bo drugiej szansy może nie być. Dla-
tego powołaliśmy do życia JSW Innowacje, 
powstał FIZ i kupiliśmy Bolter Minera, żeby 
zacząć sprawdzać w polskich kopalniach wę-
gla kamiennego kotwienie na szeroką skalę. 

Jak ogłosiliśmy plan zakupu Przedsię-
biorstwa Budowy Szybów (PBSz), wszyscy 
twierdzili, że jesteśmy wariatami i Pan Bóg 
nas opuścił. Jesteśmy w trakcie finalizacji 
tej transakcji. Nie była to łatwa operacja, 
ale konieczna z punktu widzenia interesów 
JSW. My drugiej fali kryzysu nie przetrwamy, 
żerując na dostawcach usług. Musimy zorga-
nizować się tak, aby mieć własną firmę, która 
będzie wykonywała roboty przygotowaw-
cze, udostępniała nowe fronty wydobywcze, 

odtwarzała wyrobiska, a w przyszłości 
udostępniała zasoby zalegające głębiej niż 
obecnie eksploatowane. Taka firma musi 
pracować bez względu na cykl koniunktury. 
To nie jest najtańszy sposób zapewnienia 
sobie takich usług, ale najbezpieczniejszy dla 
JSW. PBSz potrzebny jest nam do realizacji 
ważnej części strategii. Mamy osiem szybów 
do pogłębienia i dwa do wybudowania. 

Wykupiliśmy od Centralnego Ośrod-
ka Informatyki Górnictwa (COIG) udzia-
ły w spółce Advicom wbrew powszechnej 
opinii, że tej transakcji nie da się przepro-
wadzić. Dogadaliśmy się z COIG i mamy 
spółkę informatyczną. Musieliśmy to zrobić, 
ponieważ rada nadzorcza nie zaakceptowała-
by wydatków na informatykę, gdybyśmy nie 
byli jedynym udziałowcem Advicom. Bez 
informatyki zaś praktycznie nie moglibyśmy 
realizować planów rozwojowych.

JSW stała się też stuprocentowym właś-
cicielem Centralnego Laboratorium Pomia-
rowo-Badawczego. Jest ono bardzo ważnym 
ogniwem w programie Jakość – naszym am-
bitnym przedsięwzięciu wymagającym pie-
niędzy, ale i dużej determinacji i konsekwencji 
w działaniu. Laboratorium jest doposażane 
i należy do grupy najnowocześniejszych w Eu-
ropie. Zakupiło między innymi nowoczesny 
chromatograf służący do jednoznacznej iden-
tyfikacji składu chemicznego materiałów róż-
nego pochodzenia. Urządzenie określi skład 
dowolnego materiału poddanego badaniu. 

Skoro jesteśmy przy programie Jakość, 
chciałbym dodać, że rozpoczęło się trójwy-
miarowe modelowanie złoża. Dzięki ścisłej 
współpracy górników z geologami i mierni-
czymi z dużym wyprzedzeniem będziemy 
znali jakość węgla, jaki będziemy wydobywać 
za kilka miesięcy. To pozwoli przygotować 
zakład przeróbczy tak, aby utrzymywać jakość 
węgla, jakiej oczekują koksownie. 

 XMało kto wierzył, że uda się to zrobić.
Doskonale pamiętam głosy znawców, 

którzy twierdzili, że skorzystanie z trójwy-
miarowego modelowania złoża w JSW jest 
niemożliwe. Okazuje się, że jest możliwe.

Zwróciliśmy też uwagę na ogromną 
lukę pokoleniową w kadrze geologicznej. 
Bardzo trudno ją uzupełnić w krótkim cza-
sie, ponieważ geologia to rzemiosło, które 
wymaga oddania i czasu na przekazanie 
wiedzy przez starszych kolegów i koleżan-
ki. Na szczęście jeszcze mamy doskonałych 
geologów, którzy chętnie tę wiedzę przekażą. 
Przy współpracy z najlepszymi uczelniami 
przyjęliśmy 17 młodych geologów, którzy 
chcą związać swoją przyszłość z Jastrzębską 
Spółką Węglową. Będą korzystać z najlep-
szych rozwiązań informatycznych służących 
między innymi do trójwymiarowego mode-
lowania złoża, dla którego nie ma obecnie 
alternatywy.

 X Zarząd stara się wtłoczyć nowinki w zasta-
ną strukturę. To ryzykowne przedsięwzięcie 

Stale upraszczamy strukturę zarządzania. 
Wprowadzamy nowy ład korporacyjny. Kon-
solidujemy siły na głównym ciągu produkcyj-
nym, czyli na procesach – od wydobycia węgla 
do wytworzenia koksu. Powołaliśmy spółkę 
JSW Innowacje, która zajmuje się w GK JSW 
rozwojem części wydobywczej, koksowniczej 
i nowymi technologiami. Chcemy wytwarzać 
wodór z gazu koksowniczego. W perspektywie 
jest także produkcja metanolu, adsorbentów 
i programy z dziedziny chemicznej. Z produk-
tami chemicznymi musimy poczekać, ponie-
waż wciąż szukamy rozwiązań, które spełnia-
łyby nasze oczekiwania. Najprawdopodobniej 
będziemy rozwijać współpracę z Niemcami. 
Nie chodzi o tworzenie analiz, ale o konkretne 
działania. Na razie chemia czeka. Projekty 
wodorowe są chyba najłatwiejsze do zrealizo-
wania. To pozwoli nam na ucieczkę do przodu. 
Realizujemy wiele zadań i projektów, także 
tych przyjaznych środowisku.

 X Spotykam się z opinią, że jest tak dużo 
projektów, że na ich realizację nie starczy 
pieniędzy. 

– Nie chcemy robić wszystkiego w tym 
samym momencie. Każdy projekt jest wyli-
czony. Będzie zysk – realizujemy. Wpłynie 
na efektywność prowadzonego procesu – re-
alizujemy. Nie będzie wpływu na efektywność 
prowadzonego procesu, a tym samym w kon-
sekwencji ostateczny brak zysku Spółki – re-
widujemy nasze stanowisko i podejmujemy 
decyzje na przykład o zawieszeniu projektu. 

 X Jastrzębska Spółka Węglowa będzie bu-
dować kopalnię Bzie-Dębina czy będzie 
kontynuować dotychczasowy projekt do-
tarcia do złoża od strony kopalni zespolo-
nej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie?

– Jastrzębska Spółka Węglowa będzie 
teraz przede wszystkim bardzo intensyw-
nie rozpoznawać swoje złoże, aby przyszłe 
inwestycje w obszarach wydobywczych  
oparte były na jak największej ilości dodatko-
wych informacji je opisujących. Stąd decyzja 
o odwierceniu w tym roku 15 otworów z po-
wierzchni, z których pięć będzie wierconych 
na Bziu, żeby zdobyć dodatkowe informacje 
o złożu, a zwłaszcza jego tektonice. Następnie 
musimy odpowiedzieć na pytanie: z jakim 
rozmachem i według jakiej koncepcji budu-
jemy kopalnię. Na pewno jednak nie możemy 
nie robić nic. W mojej ocenie, jeżeli zosta-
wimy ten stan rzeczy jak teraz, to niczego 
nie zbudujemy. Nie mamy komfortu, który 
pozwalałby nam robić cokolwiek, a zastana-
wiać się, co nam wyszło. 

Musimy zbudować Bzie, jeżeli leży nam 
na sercu dobro JSW i interesujemy się wspólną 
przyszłością. Budowa nowej kopalni, a może 
nawet dwóch to przyszłość nas wszystkich.

Dlatego wierzę i działam w tym zakresie, 
jakby porażka była rzeczą niemożliwą. Proszę 
pamiętać, że do każdego naszego projektu nie-
zbędny jest węgiel. Bez węgla nie przeżyjemy. 

 l

Czy mamy robić cokolwiek,
żeby zastanawiać się, co wyszło?

Artur Dyczko, wiceprezes ds. strategii i rozwoju JSW SA: – Proszę pamiętać, że do każdego naszego projektu niezbędny jest węgiel. Bez węgla nie przeżyjemy
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Oszczędzanie wód powierzchniowych

Odkręcić kurek z kranówką
Niemal dwie trzecie powierzchni naszej pla-
nety zajmuje woda, z czego aż 97 proc. to mo-
rza i oceany, czyli woda słona. Zatem jedynie 
3 proc. to woda zdatna do picia. Najważniej-
szym źródłem zaspokojenia potrzeb wod-
nych w naszym kraju są wody powierzchnio-
we i podziemne, a stałe zapasy tej pierwszej 
szacowane są na około 37 km3. Polska pod 
względem zasobności w wodę znajduje się 
w europejskiej trzeciej dziesiątce państw – 
średnia roczna suma opadów wynosi u nas 
600 milimetrów, a parowania – ok. 425 mili-
metrów. Zatem pomimo intensywnych opa-
dów trzy czwarte wody odparowuje do at-
mosfery. W związku z tym władze centralne 
i samorządy prowadzą inwestycje i promują 
oszczędne korzystanie z wody. 

Ilość wody przypadającej na przeciętnego 
Kowalskiego to 4,5 m3/dobę, podczas gdy sta-
tystyczny mieszkaniec Unii Europejskiej ma jej 
do dyspozycji prawie trzy razy więcej – 11 m3/
dobę. Szczególna sytuacja panuje na Śląsku, 
ponieważ jest to region mocno zróżnicowa-
ny topograficznie, a przez swój przemysłowy 
charakter naturalny reżim stanów wód i prze-
pływów jest zaburzony. Istotnym problemem 
przekładającym się na jakość wód zbiorników 
na Śląsku są drastycznie zmniejszające się ob-
szary ich zlewni, co wynika m.in. z urbanizacji 
i budowy dróg. Głównym źródłem zanieczysz-
czeń śląskich rzek są ścieki przemysłowe i ko-
munalne, spływy z terenów zurbanizowanych 
i użytkowanych rolniczo, a na Górnośląskim 
Zagłębiu Węglowym również zrzuty wód po-
chodzących z odwodnienia złóż eksploatowa-
nych surowców.

Śląsk bogaty w programy
W celu zapobieżenia niedoborowi wody 

pitnej w Katowicach, w 2017 roku władze sa-
morządowe opracowały plan, który ma zapew-
nić właściwe funkcjonowanie miejskich wo-
dociągów w warunkach specjalnych. Chodzi 
między innymi o takie zdarzenia kryzysowe 
jak awaria czy skażenie sieci. Inicjatywa ta jest 
odpowiedzią lokalnych władz na zalecenia 
Najwyższej Izby Kontroli, która oceniła stan 
przygotowania polskich aglomeracji na kry-
zys w dostawach wody na niedostateczny. 
Zachodzi ryzyko, że w przypadku awarii 
wodociągów lub skażenia wody miasta wo-
jewódzkie i okoliczne gminy mogą stracić 
dostęp do wody pitnej. Katowice czerpią wodę 
z kilku źródeł, więc gdyby niemożliwe było 
wykorzystanie jednego z nich, jest technicz-
nie wykonalne, by przekierować wodę w sieci 

i zasilać miasto z pozostałych źródeł. Sieć 
wodociągowa wykorzystywana przez katowi-
ckie wodociągi jest w stanie ciągłej gotowości, 
a z uwagi na jej pojemność zretencjonowana 
w niej woda może stanowić dodatkowy bufor 
zabezpieczający.

W 2018 roku naukowcy z Uniwersytetu 
Śląskiego powołali do życia Śląskie Centrum 
Wody, które ma być kontynuacją projektu 
zintegrowanego systemu wspomagającego 
zarządzanie i ochronę zbiornika zaporowego. 
W ramach tego obszernego programu badaw-
czego dotyczącego Zbiornika Goczałkowickie-
go, na podstawie pracy i wiedzy ekspertów 
z różnych dziedzin, ustalono zasady gospo-
darowania wodami. Wprowadzono też w ży-
cie nowoczesne techniki, jak modelowanie 
matematyczne, analizy wielkoobszarowe czy 
analizy czasu rzeczywistego. Śląskie Centrum 
Wody działa również na arenie międzynaro-
dowej – współpracuje między innymi ze skan-
dynawskimi specjalistami nad oznaczaniem 
parametrów mikrobiologicznych w wodach. 
Celem wspólnych eksperymentów jest badanie 
zanieczyszczeń trafiających do Bałtyku.

oszczędna krzątanina
Pojedynczy obywatel nie musi jedynie 

biernie przyglądać się działaniom władz, może 
oszczędzać wodę na własną rękę – w domu 
i w pracy. Zaleca się, by podczas porannych 
ablucji zakręcać wodę – np. w czasie golenia 
czy mycia zębów, a do płukania ust używać 
napełnionego kubka. Tym sposobem zamiast 
kilkunastu litrów zużyjemy tylko pół litra 
wody. Podobna oszczędność wskazana jest 
w czasie mycia rąk – wystarczy, że odkręcimy 
kran, kiedy będziemy opłukiwać ręce z myd-
lin. Zreperujmy przeciekający kran – jeśli co 
5 sekund kapie z niego kropla, to rocznie może 
się zmarnować nawet 2 tys. litrów wody – czyli 
5 litrów dziennie! W celu obniżenia kwoty 
na rachunku za wodę można w starym kranie 
zamontować perlator – rodzaj sitka o drob-
nych oczkach, które napowietrzają wypły-
wającą wodę, przez co jej strumień stanie się 
silniejszy, ale zmniejszy się jej przepływ. 

Rzadziej odkręcajmy też kran w kuchni 
– nie zmywajmy pod bieżącą wodą, tylko na-
pełnijmy jedną komorę zlewu wodą z płynem 
i w niej umyjmy naczynia. Płuczmy je w dru-
giej komorze lub pod niewielkim strumie-
niem. Generalnie nie wylewajmy wody, jeśli 
może ona zostać ponownie wykorzystana 
– wodę po gotowaniu można na przykład 
wykorzystać do podlewania roślin, a wodę 
z kąpieli do mycia samochodu. Nie używajmy 

też bieżącej wody do rozmrażania mięsa lub 
mrożonek. Mimo że jest to szybszy sposób 
na rozmrożenie żywności, to jednak powoduje 
marnowanie wody. Zaplanujmy rozmrażanie 
z wyprzedzeniem i jedzenie, które chcemy 
rozmrozić, wstawmy na noc do lodówki.

Jednorazowo zużywamy najwięcej wody 
nie podczas kąpieli czy prysznica, ale robiąc 
pranie. Warto stosować się zasady, by wsta-
wiać pralkę albo zmywarkę dopiero wtedy, 
gdy są pełne. Podczas zakupu nowego sprzę-
tu AGD zwróćmy uwagę nie tylko na klasę 
energetyczną urządzenia, ale również na to, 
czy ma ono programy eco skracające proces 
mycia lub prania oraz zmniejszające zuży-
cie wody. Dzięki temu zaoszczędzimy wodę, 
energię i pieniądze. Zamiast suszyć ubrania 
w suszarce bębnowej, rozwieśmy je na zwykłej 
suszarce – bębnowa w krótkim czasie zużywa 
niewspółmiernie dużo energii. 

zdrowie z kranu
Zła opinia o jakości wody z kranu narodzi-

ła się w latach 70. i 80., gdy normy dotyczące 
wody pitnej nie były tak restrykcyjne jak obec-
nie, a zapotrzebowanie na nią było dwukrotnie 
większe. Dla zakładów komunalnych ważne 
było jej nieprzerwane dostarczenie, a jej jakość 
zeszła na drugi plan. Obecnie woda płynąca 
z naszych kranów spełnia surowe wymogi 
unijne – jest bezpieczna pod względem mikro-
biologicznym i chemicznym. Każdy odbiorca 
kranówki może sprawdzić jej jakość w swoim 

miejscu zamieszkania na stronach interne-
towych przedsiębiorstw wodociągowych lub 
w sanepidzie.

Wiele zakładów wodociągowych korzysta 
z wód głębinowych, idealnie czystych, nie-
mal niewymagających uzdatniania. Proces 
ten polega głównie na napowietrzaniu i fil-
tracji w celu usunięcia nadmiaru manganu 
i żelaza. Coraz częściej budowane są ujęcia 
infiltracyjne, w których woda jest czerpana 
spod dna rzek lub ze specjalnych stawów. 
Przed wpłynięciem do stacji uzdatniania jest 
filtrowana przez kilkumetrową warstwę piasku 
i kamieni. Wodociągi stosują też nowe metody 
oczyszczania wody – ozonowanie i filtrowanie 
przez złoża węgla aktywnego. 

Popularna i reklamowana jako bezpieczna 
alternatywa dla wody kranowej – butelkowana 
mineralna – wcale nie musi być od niej zdrow-
sza. Butelkowane wody źródlane zawierają 
znikome ilości minerałów, w tym magnezu 
i wapnia. W wielu przypadkach kranówka 
ma ich znacznie więcej, ale nie udaje mi-
neralnej. Poza tym w Polsce nie działa, tak 
jak w Niemczech czy Holandii, uniwersalny 
system zbiórki i ponownego użycia butelek. 
Z tego powodu 80 proc. z nich (ok. 3,4 mld) 
ląduje na wysypiskach śmieci albo w piecach. 
Jest to obciążenie dla środowiska, ponieważ 
wyprodukowanie jednej plastikowej butelki 
wiąże się z emisją 0,5 kilograma dwutlenku 
węgla, a jej rozkład trwa 500 lat.

 l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Do końca listopada 2018 roku potrwają prace 
zieleniarskie w parkach Mickiewicza oraz Fa-
zaniec. Na realizację projektu odnowy zieleni 
w obu miejscach miasto pozyskało ponad  
13 mln złotych z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020.

W bytomskim Parku Mickiewicza pra-
ce obejmują remont fontanny, wycinkę 

i pielęgnację drzew oraz modernizację ele-
mentów małej architektury – trejaży, balu-
strad, ścieżek spacerowych oraz pomostu. 
W parku powstanie kwietna łąka oraz miej-
sce na ognisko, w dalszych planach są rów-
nież rewitalizacja stawów oraz remont toru 
saneczkowego.

W zabytkowym parku Fazaniec 
w Szombierkach, dzięki dofinansowaniu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
zakończyły się prace związane z regulacją 
i przywróceniem do stanu naturalnego stru-
mienia oraz uporządkowania zieleni i drzewo-
stanu. Fundusz wspomógł te działania kwotą 
ok. 800 tys. złotych. 

Obecnie w Fazańcu remontowane 
są alejki oraz pracuje się nad dalszą regulacją 

i przywróceniem do stanu naturalnego stru-
myka płynącego po jego wschodniej stronie. 
Na płaskowyżu powstaną tarasy widokowe 
i zostaną zamontowane ławki. Nie obejdzie się 
również bez pielęgnacji koron drzew oraz nie 
uniknie się wycinki starych i chorych drzew, 
których stan zagraża bezpieczeństwu gości 
parku.

 l

WFOŚiGW w Katowicach

Odnowa bytomskich parków



1 – 1 5  W R Z E Ś N I A  2 0 1 8 9W W W . N O W Y G O R N I K . P L

A K T U A L N O Ś C I

Temat płac w branży górniczej jest drażliwy. 
Szczególnie w JSW. Zarobki są wysokie. Dlate-
go średnia płaca w JSW Szkolenie i Górnictwo 
na poziomie niższym o 4 tys. złotych od płacy 
pracowników zatrudnionych bezpośrednio 
w JSW może sprawiać wrażenie głodowej. 
Głodowa nie jest, jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że zatrudnieni w JSW SiG pracując, szkolą się, 
a później są zatrudniani w JSW. 

W dużym uproszczeniu spółka JSW Szko-
lenie i Górnictwo jest szkoleniowo-usługo-
wym zakładem pracy istniejącym na potrzeby 
kopalń JSW. Pracownicy wykonują podobne, 
czasem identyczne prace jak ich koledzy z an-
gażami kopalnianymi. Różnica polega na tym, 
że w ich pracy jest bardzo dużo elementów 
szkolenia. To oznacza, że pracownicy JSW SiG 
robią to samo, ale nie zawsze tak samo. JSW 
SiG jest spółką w całości należącą do JSW. 
Zarabia tyle, ile JSW jej zapłaci, ponieważ 
pracuje tylko na potrzeby spółki-matki. 

Czego ChCe Jedność
Jedność chce, aby zasady wynagradza-

nia i stawki w JSW SiG były takie jak w JSW. 
Z treści listu do premiera można wnioskować, 
że chyba nawet średnia płaca powinna być 
taka sama. To strzał we własne kolano, po-
nieważ na średnią w JSW składają się wysokie 
płace menedżmentu różnego szczebla, brygad 
przodkowych i dobrze opłacanego dozoru 
różnych szczebli, a także wysokie płace pra-
cowników rzadkich specjalności niezbędnych 
do funkcjonowania Spółki. Czy w takim razie 
JSW SiG ma stworzyć podobne stanowiska 
z podobnymi stawkami, aby wzrosła średnia 
płaca? 

Ponieważ list do premiera nie kwalifi-
kuje się do rzeczowej analizy, należy skon-
centrować się na postulatach skierowanych 
do zarządu JSW SiG, które stały się powodem 
do wejścia w spór zbiorowy. 

Związek Jedność domaga się podniesienia 
stawek osobistego zaszeregowania o 7 proc., 
począwszy od lipca 2018 roku, wprowadzenia 
oraz wypłaty 14. pensji na zasadach obowią-
zujących w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA 
oraz wprowadzenia i wypłaty węgla deputato-
wego w wysokości 8 ton na pracownika na ta-
kich samych zasadach jak w JSW. Związkowcy 
z Jedności domagają się także stanowczej re-
akcji na liczne sygnały dotyczące zmuszania 
pracowników JSW Szkolenie i Górnictwo 
do przynależności do organizacji związkowych 
JSW SA, która jest warunkiem koniecznym 
do przeniesienia z JSW SiG do JSW SA. Nie-
stety, Jedność nie przedstawia dowodów na to, 
że ktokolwiek w JSW wymaga jakiejkolwiek 
przynależności związkowej od kandydatów 
do pracy. 

zarząd JSW Sig 
zaoferoWał
Zarząd JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. 

z o.o. poinformował, że wprowadza od 1 

lipca 2018 roku dla pracowników zatrud-
nionych w oddziałach wsparcia produkcji 
przy kopalniach comiesięczną premię finan-
sową w wysokości 7 proc. wynagrodzenia 
zasadniczego. Premia obejmie pracowników 
posiadających w dniu naliczania świadcze-
nia co najmniej trzymiesięczny staż pracy 
w JSW SiG i będzie obowiązywała comie-
sięcznie w okresie 1 lipca–31 grudnia 2018 
roku, przy spełnieniu warunku korzystnej 
sytuacji ekonomicznej spółki w postaci nara-
stającego korzystnego wyniku finansowego 
spółki na poziomie nie niższym niż założono 
w PTE na 2018 rok.

Warunkiem dodatkowym uprawniającym 
pracownika do uzyskania premii jest brak kar 
dyscyplinarnych, rzetelna frekwencja i zaan-
gażowanie w pracy.

Wprowadzenie premii zostało poprze-
dzone analizą sytuacji ekonomicznej spółki, 
uzyskaniem zgody od zarządu JSW SA i po-
zytywnymi konsultacjami z przedstawicielami 
reprezentatywnych związków zawodowych 
w Grupie Kapitałowej JSW SA.

Zarząd JSW SiG Sp. z o.o. ponadto infor-
muje, że w perspektywie 2019 roku planuje 
podwyższenie stawek do poziomu 7 proc. 
uposażenia zasadniczego na stanowiskach 
robotniczych, co będzie wynikało z analizy 
możliwości finansowych spółki po zawarciu 
nowych umów na świadczenie usług dla ko-
palń JSW SA w 2019 roku.

Planowana premia za lipiec 2018 roku 
obejmie 591 pracowników, czyli około 
60 proc. wszystkich zatrudnionych w oddzia-
łach wsparcia produkcji JSW SiG. Średnia 
miesięczna wysokość świadczenia będzie wy-
nosiła około 300 złotych brutto dla pracow-
nika. Jesienią premią będą objęci praktycznie 
wszyscy pracownicy zatrudnieni w spółce.

Wprowadzenie powyższego świadcze-
nia jest reakcją zarządu JSW SiG Sp. z o.o. 
na wzrost wynagrodzeń w kopalniach JSW 
SA i wstępnym działaniem na rzecz wyrów-
nania stawek wynagrodzenia zasadniczego 
za pracę na stanowiskach robotniczych dla 
pracowników JSW SiG. 

PlanoWany WzroSt PłaC
Spółka JSW SiG miała w minionych latach 

stratę. Wynikała ona z kryzysowej sytuacji, 
w jakiej była JSW SA. Strata finansowa za lata 
ubiegłe nie pozwala na podwyżkę płac w tym 
roku mimo korzystnego wyniku finansowego. 
Zarząd planuje wzrost wynagrodzeń w roku 
2019 wraz z podpisaniem nowych umów 
na świadczenie usług z zakładami JSW SA. 
Planowane podwyżki zostaną określone 
w PTE na 2019 rok, a celem jest zrównanie 
stawek za pracę na stanowiskach robotniczych 
z zakładami JSW SA. Takie działania zostały 
zaplanowane, zanim Jedność ogłosiła wejście 
w spór zbiorowy. W tym roku dodatkowe pre-
mie dla pracowników będą kosztowały około 
1,5 mln złotych. 

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Związkowcy ze związku zawodowego Jedność napisali list do premiera Mateusza Morawieckiego. Informują o tym, 
że w spółce JSW Szkolenie i Górnictwo pracownicy zarabiają mniej niż zatrudnieni w kopalniach JSW SA. Żeby dodać 

dramatyzmu, powiadamiają premiera, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest spółką skarbu państwa. Pobieżne przeczytanie 
listu wystarczy, aby przekonać się, że związkowcy z Jedności nie wiedzą, o jakiej spółce piszą, nie mają pojęcia o zadaniach 
JSW Szkolenie i Górnictwo, a nawet nie wiedzą o zapewnieniach zarządu tej spółki gwarantujących dodatkowe premie dla 
jej pracowników i chęć wyrównywania dysproporcji płacowych w porównaniu z JSW od przyszłego roku. Reakcji premiera 

można byłoby spodziewać się tylko wtedy, jeżeli jego ignorancja dorównywałaby ignorancji Jedności. Twarde fakty 
dowodzą, że wiedza premiera na temat JSW jest znacznie większa od wiedzy, jaką związkowcy zaprezentowali w liście. Czy 

Jedność chciała obrazić szefa rządu? Jeżeli tak, udało się im to. Zrobili to zapewne dla hecy. Ot, psotnicy tacy 

Po co stroją sobie żarty

Mam wrażenie, że działaczom 
ZZ Jedność bardziej 

zależy na propagandowym 
przekazie swojej działalności 
niż na praktycznym rozwiązaniu 
problemu, który właściwie 
w perspektywie kolejnych miesięcy został 
rozwiązany.

W tle sporu zbiorowego kryje się faktyczna 
istota pretensji działaczy ZZ Jedność, 

czyli masowa ucieczka pracowników z ich 
związku do innych organizacji związkowych 
działających bezpośrednio przy kopalniach JSW 
SA. Nie udało się szefom ZZ Jedność wpłynąć 
na proces alokacji pracowników bezpośrednio 
realizowanej między nami a kopalnią, więc 
zabrakło „marchewki” dla członków związku. 

Nie rozumiem, czemu zarząd spółki ma więc 
zastąpić organizację związkową i wymuszać 

na pracownikach, że nie wolno im w okresie 
pracy w SiG przynależeć do innych organizacji 

związkowych. Uważam, że poprzez swoje 
postulaty działacze Jedności chcą nas uwikłać 
w swoje wojenki z innymi związkami w JSW, 
a ich celem jest uzyskanie reprezentatywności 
na poziomie największych organizacji 
związkowych działających w Grupie Kapitałowej 
JSW. 

Dlatego w kontekście relacji pracowniczych 
w JSW SiG zawsze będę otwarty na dialog 

z organizacjami pracowniczymi, ale nie widzę 
powodu, żeby stać się stroną w wydumanym 
przez ZZ Jedność niby-konflikcie między 
pracownikami SiG a pracownikami kopalni. 
Tym bardziej teraz, kiedy masowo, po kilku 
miesiącach stażu w SiG, pracownicy zostają 
przyjęci do kopalń JSW SA. Cóż, jednak nie 
mogę odebrać prawa kolegom z ZZ Jedność 
do wymyślania powodów do sporu, bo przecież 
nigdy spółka JSW SiG nie dorówna przywilejami 
bezpośrednio pracownikom JSW SA. Dobrze, 
że pracownicy naszej spółki to wiedzą i nie dają 
się złapać na propagandę ZZ Jedność.

Nie weźmiemy udziału w gierkach
Komentuje: gabriel Cyrulik, prezes JSW SiG
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Peryferia

Zemsta

Zdrowie

Borelioza – choroba młoda, ale groźna
Kleszcz nie wybiera – wpija się zarówno w ano-
nimowych letników, grzybiarzy i obozujące 
dzieci, jak i w gwiazdy filmu i estrady, m.in. Ka-
się Kowalską, Wojciecha Jagielskiego czy Aleca 
Baldwina. Borelioza, inaczej choroba z Lyme 
i krętkowica kleszczowa, jest stosunkowo nową 
chorobą – rozpoznaje się ją od 1982 roku. Je-
dynym przenosicielem tej choroby zakaźnej 
są kleszcze, zakażenie nie może się przenieść 
z człowieka na człowieka. Jest także schorze-
niem wielonarządowym, które najczęściej ata-
kuje skórę, stawy, układ nerwowy oraz serce.

Jakie wczesne obJawy 
wskazuJą na boreliozę?

Pierwsze objawy choroby (faza wczesna) 
rozwijają się w ciągu 1–3 tygodni od ukąszenia. 
Występują objawy skórne – rumień wędrujący, 
czyli zaczerwienienie w kształcie owalnego 
pierścienia o średnicy od kilku do kilkunastu 
centymetrów. Może być lekko wypukłe, ciepłe 
i bolesne przy dotyku. Typowy rumień po uką-
szeniu jest jaśniejszy od środka, zazwyczaj nie 
towarzyszy mu uczucie swędzenia ani ból. 

Zaczerwienienie znika po miesiącu, niezależ-
nie od leczenia. Osoby, u których się pojawiło, 
powinny udać się do lekarza, aby sprawdzić, 
czy jest on reakcją alergiczną na ugryzienie, 
czy rumieniem wędrującym wskazującym 
na rozwijającą się boreliozę. We wczesnej fa-
zie boreliozy mogą pojawić się również objawy 
grypopodobne.

czym grozi nieleczona 
borelioza?
Jeśli szybko nie zostaną podane antybio-

tyki, borelioza przechodzi w fazę rozsianą. 
W ciągu dwóch tygodni do kilku miesięcy 
pojawiają się objawy wtórne, których lista 
jest długa – gorączka, dreszcze, bóle gło-
wy, ból stawów i tiki mięśni. Po około roku 
od zakażenia borelioza przechodzi w postać 
przewlekłą. U 15–40 proc. zakażonych mogą 
wtedy pojawić się objawy neurologiczne, które 
są groźne dla życia i zdrowia. Chory może 
podwójnie widzieć, mieć paraliż mięśni twa-
rzy, zawroty głowy, problemy z mówieniem 
i orientacją przestrzenną. Neuroborelioza 
może być przyczyną depresji, huśtawki na-
strojów, nadmiernej drażliwości i zaburzeń 
koncentracji. Możliwe jest również narusze-
nie nerwów odpowiedzialnych za widzenie, 
dlatego częstymi objawami są nadwrażliwość 
na światło i przemijające zaburzenia wzroku.

Jak można się uchronić 
przed boreliozą?
Wciąż nie wynaleziono szczepionki na bo-

reliozę, dlatego należy uważać na obecność 

kleszczy w okolicy. Po powrocie ze spaceru 
w lesie czy łące trzeba dokładnie obejrzeć siebie 
i bliskich, zwracając szczególną uwagę na miej-
sca w okolicy pachwin – w tych okolicach skóra 
jest o wiele cieńsza i narażona na działanie klesz-
czy. Należy także zadbać również o zwierzęta 
domowe. Zauważonego na ciele kleszcza trzeba 
wyciągnąć pęsetą, uważając, by w skórze nie 
został jego aparat gębowy. Kleszcze są odpor-
ne na rozgniatanie, najlepiej więc pozbyć się 
ich za pomocą wysokoprocentowego alkoholu. 
Przed wyprawą do lasu czy parku należy zakryć 
jak największą powierzchnię ciała, nie biegać bez 
obuwia i zabezpieczać się preparatami przeciw-
ko kleszczom.

Jak przebiega leczenie 
boreliozy?
Podstawą leczenia boreliozy jest zasto-

sowanie terapii antybiotykowej, trwającej 
ok. trzech tygodni. W początkowym stadium 
choroby skuteczność jej wyleczenia wynosi 
aż 90 proc. Im dłuższy czas jej trwania, tym 
dłuższe i trudniejsze leczenie. Stosuje się także 
naturalne sposoby leczenia, które wspomagają 
antybiotykoterapię – dietę wysokobiałkową, 
wysokotłuszczową i niskowęglowodanową oraz 
olejki aromaterapeutyczne.

 Osobom chorym i leczonym na boreliozę 
zaleca się także rzucenie palenia i nienaduży-
wanie alkoholu, aktywność fizyczną i dietę peł-
ną witamin oraz zawierającą probiotyki (zapo-
biegną grzybicy poantybiotykowej). Wspomoże 
to działanie układu odpornościowego.

 l

A
RC

H
IW

U
M

To nie wyglądało na wyrafinowane zabójstwo 
wykonane przez profesjonalistę. Zwłoki trans-
portował ktoś, kogo widocznie to wiele kosz-
towało, i policjanci dywagowali, że zapewne 
ta sama osoba popełniła zbrodnię. Nie mogli 
jednak rozwikłać, czy była praworęczna, czy 
leworęczna, silna czy słaba, czy była kobietą, 
czy mężczyzną? Mimo zaangażowania wie-
lu osób sprawa tkwiła w martwym punkcie 
przez wiele miesięcy i wszystko wskazywało, 
że będzie wlokła się nierozwiązana, gdyby 
nie istotne poszlaki, na które wpadł jeden 
z ambitnych, młodych policjantów.

Zamordowany był znany policji, ale ra-
czej z niewielkich, mało istotnych wykroczeń 
i przestępstw. Gdzieś złapano go z jointem, kil-
ka razy przekroczył prędkość, wszczął awan-
turkę w knajpie. Ale w tak małym miasteczku 
i tak uchodził za typa spod ciemnej gwiazdy. 
Wychował się w niewielkim domku pod lasem, 
gdzie mieszkał tylko z matką. Od zawsze czy-
tał wszystko, co wpadło mu w ręce, a mimo 
to nie skończył nawet zawodówki. Nie był 
głupi, ale mocno nie pasował do otaczającego 
go środowiska. Starsza, samotna matka zawsze 
stawała w jego obronie, choć sama czasem 
miała wątpliwości, czy powinna. Ale gdyby nie 
ona, byłby już całkowicie sam. Adam często 
znikał, czasem na kilka dni, częściej na wiele 
tygodni. Nikt nigdy nie wiedział, gdzie wtedy 
przebywał.

On, ten prosty, dość rosły mężczyzna 
z Polanicy, w czasie swoich wyjazdów stawał 
się kimś zupełnie innym. Raz był pilotem, 
który postanowił zrobić sobie przerwę, raz la-
ryngologiem specjalizującym się w operacjach 
plastycznych nosa, raz kolejarzem. Przygoto-
wywał się do swoich ról tygodniami, bardzo 
skwapliwie czytając i przeglądając wszystko, 
co wpadło mu na dany temat w ręce. W ten 
sposób stawał się na tyle przekonujący, że ni-
gdy nikomu nie przyszło na myśl, żeby zakwe-
stionować to, co mówił. Tak budował swoją 
samoocenę i tak głównie zdobywał pieniądze.

Przez dziesięć lat Adam rozkochał w sobie 
co najmniej czterdzieści, może trochę więcej 
kobiet. Większość z nich była gotowa dla niego 
na wiele. Oddawały mu oszczędności życia, 
zaciągały kredyty, rzucały mężów. I rozpaczały, 
kiedy z dnia na dzień znikał. Wiele z nich 
nigdy jednak się nie domyślało, że były od po-
czątku do końca oszukiwane, a straciły głowę 
dla niewykształconego chłopaka z małego 
miasteczka mieszkającego z matką. Adam 
dawał im to, czego najbardziej potrzebowa-
ły – jego uwagę, zainteresowanie, całkowite 
oddanie, nawet jeśli trwało tylko kilka tygodni.

Część z nich próbowała go później szu-
kać, ale on opanował umiejętność znikania 
i zacierania śladów równie dobrze jak resztę 
przedstawienia. Aż trafił na Zofię.

Zofia była jedną z jego najmłodszych 
„zdobyczy”. Pochodziła z dość skromnego 

domu, na wszystko zapracowała sama. Praw-
dziwie się zakochała w Adamie, choć od sa-
mego początku nie pasowało jej w nim kilka 
drobnych elementów układanki. Byli razem 
kilka miesięcy i był to jej najdłuższy związek. 
Gdy zniknął, pozostawił ją w ogromnej depre-
sji, a jak się szybko okazało – także z ogrom-
nymi długami. Niedługo po tym zwaliło się 
na nią mnóstwo kolejnych problemów, wpę-
dzając ją w czarną dziurę na długie lata.

Ona jednak nie odpuściła. Idąc tropem 
Adama, znalazła wiele kobiet, które złapały 
się na jego przynętę. Część jej nie uwierzy-
ła, wybrały bajkę, którą im sprzedał i za którą 
wszystkie wiele zapłaciły. Trzy z nich jednak 
dołączyły się do jej aktu zemsty. Planowały go 
tygodniami, kontaktując się ze sobą rzadko 
i w różny sposób. Oprócz Adama do tej pory 
nie łączyło je nic, co pozwoliłoby policji do nich 
dotrzeć. Jedna z nich była leworęczna, jedna 
była utalentowaną, dobrze zbudowaną sports-
menką, jedna pracowała w laboratorium.

Spotkały się raz i nigdy więcej nie miały 
się już zobaczyć, gdyby na ich trop nie wpadł 
wspomniany młody policjant. Pech jednak 
chciał, że to lato było najgorętszym od pięć-
dziesięciu lat, a zaprószony w okolicy ogień 
strawił nie tylko pobliską piekarnię, niewielki 
sklep, ale także komisariat policji. Gdy zamie-
szanie po pożarze ustało, sprawa z mocno 
niekompletnymi już dokumentami trafiła do 
archiwum. l

Ucieczka z krainy gafy

Teściowa 
piękniejsza 
od panny 
młodej
Ślub syna lub córki to wydarzenie, które 
wspomina się przez lata. Rodzice przyszłych 
małżonków celebrują każdy szczegół uro-
czystości. Chcą olśnić krewnych i znajomych. 
Zdarza się, że efekty przechodzą oczekiwania. 

Pamiętam wesele, na którym brylowali 
teściowie, a konkretnie rodzice pana młodego. 
Ona w przepięknej czerwonej sukni do ziemi, 
z kloszowymi rękawami, wielkim dekoltem 
odsłaniającym biust i ramiona. On w smokin-
gu i lakierkach. Wyglądali zjawiskowo. Byli jak 
zjawy z innego świata, ponieważ uroczystość 
odbywała się w świetlicy ogródków działko-
wych. Ojciec panny młodej po kilku toastach 
zapytał ich kąśliwie: A cóżeście się tak od…, 
to wasz ślub czy syna? Młoda w krótkiej su-
kience prezentowała się przy teściowej jak 
Kopciuszek. A jej świeżo poślubiony małżonek 
w garniturze z sieciowego sklepu wyglądał jak 
kierowca szanownego taty.

Zadra goniła zadrę. Rodzice młodych 
nie utrzymują ze sobą kontaktów. Synowa 
nie bywa w domu teściów, bo jak mówi – nie 
pasuje do ich salonu. Gdyby to wesele było 
w pałacowych wnętrzach, a młoda para dopa-
sowała ubiór do aspiracji rodziny, to sytuacja 
rozwinęłaby się inaczej. 

Bez kompromisu przed weselem trudno 
uniknąć konfliktu. Rodzice pana młodego ży-
czyli sobie wesela w najelegantszej restauracji 
w mieście, żeby mogli się pochwalić przed 
swoimi partnerami biznesowymi. Rodzice 
młodej chcieli uroczystości w ogródkach 
działkowych, bo taką mieli rodzinną tradycję 
i na taką oprawę wesela było ich stać. Gdyby 
w negocjacjach przedślubnych staropolskim 
zwyczajem uczestniczyli swatowie reprezen-
tujący rodziców przyszłej pary młodej, to być 
może jako osobom postronnym udałoby się 
nie dopuścić do konfrontacji. 

Zadry można uniknąć, słuchając dzieci, 
bo to one odgrywają rolę pierwszych skrzypiec 
na ślubnych ceremoniach. Jeśli mówią, że ma być 
skromnie, to rodzicom nie pozostaje nic inne-
go, tylko uszanować życzenia młodych. Kiedyś 
nie wypadało przyjść na wesele w czerwonej 
lub czarnej sukni. Dziś na oba te kolory jest 
przyzwolenie, ale w wersji koktajlowej. Nikt nie 
powinien marzyć o przyćmieniu pary młodej. 
Goście mają więcej swobody w wyborze ubioru 
na wesele. Rodzice młodej pary powinni dopaso-
wać stroje do garderoby swoich najważniejszych 
tego dnia dzieci i sali, w której zaplanowano 
rodzinny bal. Wesele to nie sylwester, choć by-
wałam i na takich, na których były fajerwerki 
oraz koncerty śpiewaków operowych.

Porozumienie rodzin w kwestiach ślub-
nych kosztów to dobry prognostyk dla szczęś-
liwego pożycia młodej pary. Dziś już można 
odejść od tradycji i partycypować we wszyst-
kich wydatkach po połowie. Ważne też jest 
ładne zaproszenie gości – powinno być imien-
ne. Można zapraszać Jana Kowalskiego z oso-
bą towarzyszącą na bankiet firmowy. W za-
proszeniu na wesele trzeba wymienić żonę lub 
partnerkę Kowalskiego z imienia i nazwiska, 
bo jako „osoba towarzysząca” będzie obrażona 
i nie przyjdzie wcale.  JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Piwo, które warzy więcej

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Ponad 68 Proc. Polaków deklaruje, 
że byłoby aktywnych zawodowo na-
wet dla idei, nie tylko dla Pieniędzy. 
W ramach ostatniej edycji Bilansu Kapitału 
Ludzkiego zadano pytanie, czy gdyby mieć 
zapewnione pieniądze na utrzymanie do koń-
ca życia, to mimo to chciałoby się pracować. 
Większość respondentów zadeklarowała 
podtrzymanie aktywności zawodowej, przy 
czym ponad 74 proc. odpowiedzi potwierdza-
jących udzieliły osoby pracujące oraz obecnie 
bezrobotne (80 proc.). Wśród nieaktywnych 
zawodowo tylko 52 proc. chciałoby pracować. 
Z badań wynika, że chęć podjęcia pracy w sy-
tuacji zapewnionego utrzymania deklaruje 
ok. 71 proc. kobiet oraz 66 proc. mężczyzn. 
Około 64 proc. Polaków uważa swoje zajęcia 
za sensowne i pożyteczne i chciałoby konty-
nuować swoją pracę.

dolna granica wieku Pracowników mło-
docianych zostanie od września obniżona 
do 15 lat. Oznacza to, że taka osoba będzie 
mogła przyjść na rozmowę kwalifikacyjną bez 
rodziców i podpisać umowę o pracę bez ich 
zgody, a nawet wiedzy. Zanim jednak pojawi 
się tak młody pracownik, pracodawca musi 
dopełnić szczególnych wymogów formalnych 
związanych z zawarciem umowy. Największe 
zainteresowanie pracą młodocianych występuje 
w okresie letnim i zimowym, kiedy pełnoletni 
pracownicy zazwyczaj korzystają z przerwy urlo-
powej. Jednak młodociani mogą być zatrudniani 
tylko przy określonych ustawowo rodzajach 
prac związanych z ich przygotowaniem zawo-
dowym albo przy tzw. pracach lekkich, które 
nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia fizycznego 
i psychicznego młodocianego, a zarazem nie 
utrudniają mu realizacji obowiązku szkolnego. 

już 19 Proc. Polaków nie nosi Przy sobie 
gotówki. Prawie co drugi rodak pożycza drob-
ne kwoty od znajomych. Raport przygotowany 
przez Instytut Badań Rynkowych i Społecz-
nych podaje, że kobiety nieco częściej niż męż-
czyźni pożyczają drobne kwoty od znajomych. 
Co trzeci pytany wskazuje, że z koleżeńskich 
pożyczek korzysta rzadko, najwyżej kilka razy 
w roku. Aż 72 proc. trzydziestolatków przyzna-
je, że korzystają z przysług, za które następnie 
oddają pieniądze. W tej grupie ankietowani 
deklarowali, że znajomi płacą za nich nawet 
kilka razy w tygodniu. Co czwarta osoba po-
życzająca niewielkie kwoty oddaje swoje długi 
natychmiast. Podobna część Polaków decyduje 
się oddać je w ciągu tygodnia. Na wsi drobne 
długi oddaje się szybciej niż w mieście. Prawie 
14 proc. badanych przyznaje, że nie pamięta, 
aby oddawać znajomym pożyczone od nich 
drobne pieniądze. Mężczyźni regulują drob-
ne długi koleżeńskie mniej skrupulatnie niż 
kobiety. 

Krzyżówka panoramiczna nr 17

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „letnie klimaty”. 
Nagrodę wylosowała: izabela liPus z jastrzębia-zdroju.

Od trzech lat w Pucku działa browar, który 
jako jedyny w Polsce i jeden z sześciu na świe-
cie nie jest nastawiony wyłącznie na zysk, ale 
również na pomoc innym. 90 proc. jego za-
łogi stanowią bowiem osoby niepełnospraw-
ne. W Browarze Spółdzielczym pracują one 
na każdym etapie procesu warzenia piwa, 
od nastawiania warki piwa, przez śrutowa-
nie słodu i gotowanie zacieru, po kapslowa-
nie, naklejanie etykiet i dostarczanie towaru 
do odbiorców. Pokazują, że piwo może łączyć 
ludzi nie tylko w czasie spotkań w pubie.

Założyciele Browaru Spółdzielczego wcześniej 
nie byli związani z branżą piwną, tylko przez 
lata działali jako opiekunowie i wychowawcy 
osób niepełnosprawnych. Janusz Golisowicz 
od 15 lat jest kierownikiem Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Pucku, a Agnieszka Dejna 
ma bliźniaki z dziecięcym porażeniem mózgo-
wym. Wspólnie założyli Spółdzielnię Socjalną 
Dalba, która przygotowywała podopiecznych 
do pracy w zakładach na terenie powiatu pu-
ckiego. Z czasem postanowili jednak sami 
zaoferować swym wychowankom zatrudnie-
nie i wystartowali w konkursie na przedsię-
biorstwo społeczne. Jurorom spodobał się 
nieszablonowy pomysł, by zatrudnić niepeł-
nosprawnych w projektowanym browarze, 
ponieważ praca ta wykracza poza stereoty-
powe wyobrażenia o wykonywanych przez 
nich zajęciach, jak skręcanie długopisów czy 
prace komunalne. 

Szefowie spółdzielni połączyli ze sobą dwa 
trendy – na piwa rzemieślnicze i spółdzielnie 

socjalne – i dzięki środkom uzyskanym za wy-
granie konkursu stworzyli Browar Spółdziel-
czy. „Chcemy, by nasi pracownicy produkowali 
coś, co będzie pełnowartościowym produk-
tem, bo oni są pełnowartościowymi ludźmi, 
którzy mogą normalnie funkcjonować w spo-
łeczeństwie” – mówi Agnieszka Dejna.
Browar zaczął działać dzięki przychylności 
jednego z producentów wyposażenia do pi-
wowarstwa, który zgodził się wykonać urzą-
dzenia nie po rynkowej stawce, szacowanej 
na milion złotych, tylko za 200 tys. złotych. 
Firma nie mogła zainwestować w nowoczesny, 
zautomatyzowany sprzęt, dlatego wykorzy-
stuje mechaniczny. Nie ma jednak tego złego 
– dzięki temu pracownicy mogą sami kap-
slować, etykietować czy obsługiwać maszyny 
do butelkowania. Browar zatrudnia 22 osoby, 
w tym 90 proc. z niepełnosprawnością i choro-
bami psychicznymi o stopniu umiarkowanym 
i znacznym. Wspierają ich psychologowie i te-
rapeuci, którzy współpracują ze spółdzielnią 
na zasadzie wolontariatu. 

W Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej spół-
dzielnia prowadzi pub, który działa na tej sa-
mej zasadzie co browar. Na kuchni i za barem 
pracują w nim osoby, które często nie mogą 
odnaleźć się na rynku pracy, np. leczące się 
z depresji. Postawienie na nich wynika z faktu, 
że o ile osoby niepełnosprawne fizycznie mogą 
pracować zdalnie i są poszukiwane przez pra-
codawców, o tyle niepełnosprawni umysłowo 
nie są nigdzie chętnie zatrudniani. 

mocne węzły
Warzone w browarze piwa mają wspólny 
żeglarski motyw. Ich nazwy, np. Cumowe, 
Ośemkowe i Ratownicze, oznaczają żeglarskie 
węzły, które są też wyrysowane na etykietach. 
Cumowe jest piwem w stylu outmeal stout, 
którego ciemne słody nadają mu kawowy i cze-
koladowy aromat. To treściwe piwo ma aksa-
mitną konsystencję, a na finiszu jest wytrawne 
i palone. W intensywnym Flagowym AIPA 
dominują cytrusy, głównie grejpfrut, a w tle 
wyczuwalne są nuty sosny i żywicy. Zbiera-
jącym najlepsze recenzje piwem Browaru 
Spółdzielczego są Dwa Półsztyki – jasne piwo 
o angielskiej podbudowie słodowej, chmielo-
ne mieszanką polskich i angielskich chmieli. 
Uzupełniają je wyraźne kwiatowe i ziołowe 
nuty. Reprezentantem pszeniczniaków jest 
Refowe, lekkie i rześkie piwo, któremu towa-
rzyszy wyraźny kwasek cytrynowy i delikatny 
posmak goździków. Piwa uwarzone w Browa-
rze Spółdzielczym są dostępne w multitapach, 
pubach oraz restauracjach.

 MAREK KOWALIK
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JSW wspiera inicjatywę Lasów Państwowych

Działanie na rzecz klimatu
Jastrzębska Spółka Węglowa weźmie udział w pierwszej w Pol-
sce aukcji pochłoniętych przez lasy Jednostek Dwutlenku 
Węgla. List intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji 
projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych podpisali 27 sierp-
nia br. w Warszawie dyrektor generalny Lasów Państwowych 
Andrzej Konieczny i wiceprezesi Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej ds. technicznych oraz strategii i rozwoju – Tomasz Śledź 
i Artur Dyczko.

Leśne Gospodarstwa Węglowe (LGW) to pionierskie w tej 
skali przedsięwzięcie Lasów Państwowych, którego celem 
jest zwiększenie ilości dwutlenku węgla pochłanianego przez 
ekosystemy leśne, a zarazem zmniejszenie emisji tego gazu 
z obszarów podmokłych. Lasy to naturalny pochłaniacz CO2, 
odpowiedzialnego w istotnej części za efekt cieplarniany. Pro-
jekt zostanie wdrożony eksperymentalnie na powierzchni 
12 tys. ha w 23 nadleśnictwach w całym kraju. Jego celem 
jest zwiększenie obecnej zdolności lasów do pochłaniania 
dwutlenku węgla. Koncepcja LGW i przebieg jej wdrażania 
zostaną zaprezentowane podczas szczytu COP24 w Katowi-
cach w grudniu br.

– Leśne Gospodarstwa Węglowe to nasz wkład w przeciw-
działanie zmianom klimatu, które odbijają się w niekorzystny 
sposób nie tylko na lasach, ale też na wszystkich sferach na-
szego życia. Szacujemy, że poprzez m.in. zwiększanie udziału 
pewnych gatunków drzew, nowe zalesienia, sprzyjanie odno-
wieniom naturalnym czy działania zapobiegające nadmiernym 
uszkodzeniom leśnej gleby LGW w ciągu 30 lat pochłoną do-
datkowe 1 mln ton CO2. Bardzo cieszy mnie, że we współpracę 
z nami w tak ważnym dla ogółu projekcie chcą angażować 

się liderzy polskiej go-
spodarki – wyjaśnia 
Andrzej Konieczny, dy-
rektor generalny Lasów 
Państwowych.

Podczas tegorocz-
nych targów Pol-Eco Sy-
stem w Poznaniu (23‒25 
października) planowa-
ne jest przeprowadzenie 
pierwszej w Polsce aukcji 
poświadczeń dodatkowo 
pochłoniętych przez lasy 
Jednostek Dwutlenku 
Węgla (JDW) dla przed-
siębiorców. Cały dochód 
ze sprzedaży JDW Lasy 
Państwowe przezna-
czą na prośrodowisko-
we działania wskazane 
przez nabywców (wśród 
projektów do wyboru są m.in. wsparcie ochrony gatunkowej 
bociana czarnego, sokoła wędrownego, budowa lub moder-
nizacja ścieżek edukacyjnych obiektów turystycznych czy 
stworzenie arboretum krzewów polskich).

– Jastrzębska Spółka Węglowa jest świadoma odpowie-
dzialności za związane z jej działalnością skutki dla środowiska. 
Dlatego z radością wspieramy wszelkie inicjatywy ekologiczne. 
Sami też podejmujemy różne działania, aby zminimalizo-
wać efekty naszej produkcji, w wielu przypadkach wnosimy 

poważny wkład w rekultywację. Jesteśmy firmą odpowiedzialną 
społecznie, przyjazną środowisku i zdrowiu, konsekwentnie 
wprowadzamy nowoczesne technologie, stając się proekolo-
gicznym liderem w branży górniczej – zapewnia Artur Dyczko, 
zastępca prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju.

Podobne listy intencyjne ws. współpracy w realizacji pro-
jektu LGW podpisały z Lasami Państwowymi m.in. PKN Orlen, 
PGNiG, KGHM Polska Miedź, Enea, Energa, Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne oraz PKP Cargo. MAT. PRAS. JSW

Na zdjęciu: Tomasz Śledź, zastępca prezesa JSW ds. produkcji, Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów 
Państwowych, i Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju
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Jastrzębska Spółka Węglowa od kilku miesięcy intensywnie 
pracuje nad przekształceniem Grupy Kapitałowej JSW w or-
ganizację projektową. To duży sukces zarządu JSW i pracow-
ników, ponieważ dzięki ich determinacji i ogromnemu zaan-
gażowaniu prace nie poszły na marne. 

Realizowany od marca ubiegłego roku pomysł przekształce-
nia Grupy Kapitałowej JSW w organizację zarządzaną projekto-
wo powstał pod koniec 2016 roku, kiedy Spółka stała na skraju 
bankructwa i przygotowywano jej nową strategię budowaną 
w kontekście wzrostu wartości całego ciągu produkcyjnego. 
– Postawiliśmy wówczas na rozwój i innowacyjność, bo tyl-
ko to gwarantuje nam w przyszłości bycie konkurencyjnym 
na trudnym, światowym rynku węgla koksowego. Od samego 
początku wiedzieliśmy również, że proces wdrażania strategii 
musi być monitorowany i w pełni skalowalny, dlatego równolegle 
z budową strategii opracowaliśmy własną metodykę zarządzania 
projektami, zarządzania strategicznego i standaryzacji, podejście 
w mojej ocenie zapewniające pełną integrację etapów plano-
wania, realizacji i monitorowania strategii – wyjaśnia Artur 
Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju.

Podstawowym krokiem w kierunku zmiany Spółki w orga-
nizację projektową jest przekonanie osób zarządzających do re-
alnych korzyści, jakie mogą osiągnąć. Zarząd JSW zatwierdzając 
w grudniu ubiegłego roku dokument strategii na lata 2018–2030, 
ponownie przystąpił – po okresie głębokiej restrukturyzacji 
– do realizacji ambitnych celów. Ich osiągnięcie jest jednak 
ściśle związane z realizacją wielu programów i projektów ukie-
runkowanych zarówno na wzrost wartości Spółki, wydajność 
pracy, poprawę stanu środowiska naturalnego, jak i poprawę 

bezpieczeństwa i warun-
ków pracy w zakładach 
JSW oraz spółkach Grupy 
Kapitałowej JSW. 

– Kluczowa jest re-
alizacja zatwierdzonej 
strategii według har-
monogramu i budżetu, 
dlatego zdecydowaliśmy 
o portfelowym podej-
ściu do projektów. Ba-
zując na rozwiązaniach 
światowych metodyk 
i standardów zarządzania 
projektami, wypracowa-
liśmy własną Metodykę 
Zarządzania Programa-
mi i Projektami (MZPP), 
która jest dopasowana 
do specyfiki naszej Gru-
py Kapitałowej i jej po-
trzeb – tłumaczy Artur Dyczko.

W drugiej połowie 2017 roku rozpoczęły się szkolenia z za-
rządzania projektami zarówno w zakresie wiedzy podstawowej, 
jak i rozszerzonej, dedykowanej kierownikom zespołów projek-
towych oraz członkom komitetów sterujących przyszłych projek-
tów. Rozpoczęły się również szkolenia przygotowujące do pracy 
w odpowiednim narzędziu informatycznym. Zarząd JSW zdecy-
dował o wytypowaniu 16 pracowników całej Grupy do udziału 
w szkoleniu przygotowującym do uzyskania międzynarodowego 

certyfikatu IPMA na poziomie D. 23 kwietnia w biurze zarządu 
JSW odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów, potwierdza-
jących zdanie egzaminu przez przedstawicieli IPMA Polska 
(Międzynarodowego Stowarzyszenia Kierowników Projektów). 
Taki certyfikat umożliwi pracownikom stosowanie nowej wiedzy 
z dziedziny zarządzania projektami we wszystkich elementach 
kompetencji w projektach o dowolnej złożoności, co jest ważne 
ze względu na jakość, a także liczbę realizowanych projektów 
w Grupie Kapitałowej.  MAT. PRAS. JSW

Do osiągnięcia realne korzyści

zarząDzanie projektowe 
w Grupie kapitałowej jSw

Na zdjęciu: Krzysztof Szymański (Advicom, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju i innowacyjności, Dział Projektów), 
Rafał Stelmaczonek (Advicom, kierownik projektów), Krzysztof Witkowski (doradca Spółki w zakresie 
zarządzania projektami) oraz pracownicy Biura Zarządu JSW: Wioleta Radajewska, Adam Getler, Sebastian Wąs, 
Tomasz Gawliczek
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