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LIST PREZESA

SZANOWNI PAŃSTWO,

Cieszę się niezmiernie mogąc 
przekazać na Państwa ręce raport 
zrównoważonego rozwoju Grupy 
JSW. Prezentuje on nie tylko wyniki 
niefinansowe i charakter oddziały-
wania spółek grupy kapitałowej na 
otoczenie społeczne i przyrodnicze, 
ale podsumowuje najważniejsze 
działania, których realizacji podję-
liśmy się w ostatnim roku. Przede 
wszystkim jednak jest wywiązaniem 
się ze zobowiązania do otwarto-
ści, transparentności i budowania 
przyszłości w dialogu z otoczeniem. 
Zobowiązania, które tak silnie zaak-
centowaliśmy podczas czerwcowego 
International Mining Forum (IMF), 
a którego mieliśmy przyjemność być 
gospodarzem.

Publikacja raportu jest w pewnym 
symbolicznym sensie zamknięciem 
pierwszego etapu implementacji 
zasad odpowiedzialnego zarządzania 
w Grupie JSW. Grupie, która jeszcze 
w 2016 roku borykała się z ogromny-
mi problemami finansowymi, i której 
ratowanie wymagało podejmowania 
trudnych i bolesnych decyzji. Dziś 
spółki JSW są ponownie rentowne, 
a powrotowi grupy kapitałowej na 
ścieżkę trwałego, stabilnego rozwoju, 
towarzyszyło odbudowywanie 
zaniedbanych relacji z otoczeniem. 
Pewnym symbolicznym również 
początkiem powrotu do koncepcji 
odpowiedzialnego zarządzania 
w Grupie JSW było rozpoczęcie 
prac nad strategią zrównoważonego 
rozwoju w lutym 2017 roku, której 
pierwsze zręby zostały zaprezen-
towane i skonsultowane z naszymi 
najważniejszymi interesariuszami 
podczas International Mining Forum 
(IMF) w czerwcu 2017 roku. W tym 
samym czasie nie tylko zadeklarowa-
liśmy otwartość na współpracę, 
ale jako zarząd spotykaliśmy się 
z władzami poszczególnych samo-
rządów, odbudowując zaufanie, 
analizując lokalne oddziaływanie 
JSW i odpowiadając na potrzeby 
i bolączki. Odnowiliśmy również 
zaniechaną wcześniej współpracę 
ze szkolnictwem, tak na poziomie 
średnim, jak i wyższym.
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 Mijający rok to również nawiązanie 
szeregu nowych relacji w obszarze 
innowacji, w tym innowacji 
na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Za dyskusjami i listami intencyjnymi, 
idą konkretne działania i projekty, 
które, jak mamy nadzieję, pozwolą 
wypracować rozwiązania dzisiej-
szych problemów. Górnictwo i kok-
sownictwo bezsprzecznie oddziałują 
na otoczenie tak przyrodnicze, jak 
i społeczne. Obok wpływu pozytyw-
nego, tego typu działalności towa-
rzyszy szereg zagrożeń związanych 
choćby ze szkodami górniczymi, 
czy bezpieczeństwem i higieną pra-
cy. Dlatego też rolą innowacji, ma 
być wypracowywanie mierzalnych 
i dających się zaimplementować 
rozwiązań, które będą odpowiedzią 
na problemy i wyzwania zrównowa-
żonego rozwoju. 

Zapraszam do lektury, która mam 
nadzieję pozwoli Państwu spojrzeć 
na górnictwo i koksownictwo od 
innej strony, tj. dostrzec ogromny 
i wciąż nieodkryty jeszcze potencjał 
surowca, jakim jest węgiel. Surowca, 
który od lat, w sposób niezasłużony 
został określony mianem przeżytku. 

Z wyrazami szacunku,
Daniel Ozon
Prezes Zarządu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
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MODEL BIZNESOWY I RYNEK

GRUPA JSW NA RYNKU 

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A. to najwięk-
szy producent wysokiej jakości 
węgla koksowego hard i znaczący 
producent koksu w Unii Europej-
skiej. Grupa prowadzi działalność 
w oparciu o dwie główne linie 
biznesowe: górniczą, obejmującą 
wydobycie węgla (głównie koksowe-
go) oraz koksowniczą, obejmującą 
produkcję pełnej gamy produktów 
koksowniczych.

Zasadniczo ponad 40%, produkowa-
nego przez Grupę węgla koksowego 
przetwarzane jest przez koksownie 
Grupy na koks, który obok rudy 
żelaza stanowi podstawowy składnik 
wsadu do produkcji stali w wielkich 
piecach w hutach. Globalnie 
80-90% koksu konsumowanego 
jest w procesie produkcji stali. 
Koks wykorzystywany jest również 
w odlewniach, w przemyśle metali 
nieżelaznych, w przemyśle chemicz-
nym i przy produkcji materiałów 
izolacyjnych. 

Węgiel do celów energetycznych 
wykorzystywany jest głównie do wy-
twarzania energii elektrycznej oraz 
ciepła. Sprzedawany przedsiębior-
stwom energetycznym, użytkowni-
kom przemysłowym i odbiorcom 
indywidualnym, przy czym około 
95% sprzedawane jest elektrowniom 
i elektrociepłowniom.

Grupa JSW stara się brać aktyw-
ny udział w życiu sektora, w tym 
wspierać inicjatywy mające na 
celu podejmowanie wspólnych dla 
branży wyzwań. Nie bez powodu 
więc, obok członkostwa w szeregu 
organizacji, w tym organizacji gór-
niczych, była jednym z inicjatorów 
„Górnictwa OK”. Jest aktywnym 
uczestnikiem Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej, czy też gospodarzem 
inicjatyw, takich jak International 
Maining Forum (IMF). 

Koks z JSW trafia na rynek indyjski

JSW, największy producent węgla 
koksowego w UE oraz Essar Steel, 
jedna z wiodących firm indyjskiego 
przemysłu stalowego, podpisały 
28 listopada 2017 r. porozumienie 
dotyczące zacieśnienia długofalowej 
współpracy w zakresie sprzedaży 
i zakupu koksu produkowanego 
przez JSW, a wykorzystywanego 
w hutach Essar Steel w Indiach.

Podpisane porozumienie potwier-
dza ciągłość współpracy w zakresie 
sprzedaży koksu produkowanego 
w grupie JSW do Grupy Essar nawet 
do roku 2030. Essar Steel jest 
jednym z największych producen-
tów stali, którego roczna produkcja 
surówki w zakładach na północnym 
zachodzie Indii wynosi 10 mln. ton. 
Koks z GK JSW trafia do Essar Steel 
od roku 2009 i jest wykorzystywa-
ny do produkcji stali w procesie 
wielkopiecowym i Corex. Obecność 
na rynku indyjskim pozwala na 
zabezpieczenie przed wahaniami 
koniunktury na rynku europejskim, 
gdzie wykorzystanie całkowitych 
mocy produkcyjnych wielkich 
pieców pozostaje na poziomie 
ok. 70-75 %. Umowa wpisuje się 
w powstającą długofalową strategię 
JSW, która powinna zapewnić spółce 
optymalny rozwój oraz zdolność 
do funkcjonowania na niestabilnym 
i dynamicznie zmieniającym się ryn-
ku węgla i koksu. Jej prorozwojowy 
fundament oparty został m.in. 
na zwiększeniu efektywności 
produkcji węgla koksowego oraz 
sprzedaży końcowego produktu, 
jakim jest koks. 

Członkostwo JSW lub członków 
zarządu JSW w organizacjach

• Śląski Fundusz Stypendialny
• Fundacja Rodzin Górniczych
• Regionalna Izba Gospodarcza
• Stowarzyszenie Inżynierów 

i Techników Górnictwa (SITG) 
o. Rybnik*

• Pracodawcy Rzeczpospolitej 
Polskiej

• Stowarzyszenie Emitentów 
Giełdowych

• Bezpieczne Górnictwo 
im. W. Cybulskiego

• Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza
• Górnicza Izba Przemysłowo-

-Handlowa
• International Project Managemant 

Association Polska (IPMA)

*Członkostwo zawieszone na 2 lata.
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Wiosną 2016 roku Jastrzębska 
Spółka Węglowa przyłączyła się do 
Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecz-
nych GÓRNICTWO OK. Inauguru-
jące spotkanie odbyło się w trakcie 
XXV Jubileuszowej Szkoły Eksploata-
cji Podziemnej w Krakowie.

Górnictwo OK jest wspólnym pro-
jektem Szkoły Eksploatacji Podziem-
nej i Fundacji AGH. Intencją działa-
nia Grupy jest stworzenie przestrzeni 
i środowiska dla budowy wspólnych 
inicjatyw w ramach szeroko pojętej 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu w oraz dla branży górniczej 
w Polsce. W ramach spotkań Grupy 
prowadzona jest wymiana poglądów 
dotyczących potrzeb, zasad, przy-
szłości i dobrych praktyk związanych 
z poszczególnymi sferami CSR, 
a także wypracowywane wspólne, 
skuteczne biznesowo i społecz-
nie projekty służące realizacji tej 
filozofii w obrębie i dla działalności 
górniczej. 
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GÓRNICTWO OK

Skala działalności Grupy JSW 2016 2017

Z AT R U D N I E N I E

Zatrudnienie na koniec roku (osoby) 27 366 26 465

Przeciętne zatrudnienie w roku (osoby) 30 765 26 563

P R O D U KC J A  I  I N W E S T YC J E

Produkcja węgla ogółem (w mln ton): 16,8 14,8

Węgiel koksowy (w mln ton) 11,6 10,7

Węgiel do celów energetycznych(w mln ton) 5,2 4,1

Produkcja koksu (w mln ton) 4,1 3,5

Inwestycje rzeczowe (mln zł) 911,3 1 013,7

P R Z YC H O DY

Przychody ze sprzedaży (mln zł ) 6 731,3 8 877,2

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 229,7 3 238,9

Zysk/(strata) netto 4,4 2 543,3

DA N E B I L A N S O W E

Suma bilansowa (mln zł) 11 519,6 12 090,2

Aktywa trwałe 9 097,3 8 118,2

Aktywa obrotowe 2 422,3 3 972,0

Kapitał własny 4 069,6 6 621,5

Zobowiązania 7 450,0 5 468,7

RY N E K K A P I TA ŁO W Y

Kapitalizacja na koniec danego roku (mln zł) 7 854,8 11 303,2
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STRUKTURA ZARZĄDZANIA 

Głównym przedmiotem działalności 
JSW SA, stojącej na czele Grupy JSW, 
jest wydobywanie węgla kamienne-
go, co ma miejsce w wydzielonych 
jednostkach organizacyjnych, jakimi 
są kopalnie. Dalej za produkcję kok-
su w Grupie odpowiada JSW KOKS 
SA. Wydobycie węgla i produkcja 
koksu stanowią sedno działalności 
operacyjnej. 

W ramach grupy kapitałowej funkcjo-
nują inne spółki realizujące funkcje 
pomocnicze, np. Baza Transportu 
Samochodowego Sp. z o.o.
(„BTS”) z siedzibą w Dąbrowie 
Górniczej (usługi w zakresie wyko-
nywania prac transportowych oraz 
ogólnobudowlanych), CARBOTRANS 
Sp. z o.o. („CARBOTRANS”) 
z siedzibą w Zabrzu (jest spółką, 
specjalizującą się w krajowym 
i międzynarodowym transporcie 
drogowym produktów węglo- 
i smołopochodnych oraz bitumicz-
nych w izotermicznych naczepach 
cysternach), ZREM-BUD Sp. z o.o. 
(„ZREM-BUD”) z siedzibą w Dąbro-
wie Górniczej (usługi remontowe 
maszyn i urządzeń koksowniczych), 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wod-
nej i Rekultywacji S.A. („PGWiR”) 
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 
(świadczenie usług wodno-ścieko-
wych i odprowadzanie słonych wód, 
dostarczanie wody przemysłowej, 
działalność rekultywacyjna, produk-
cja soli), Jastrzębskie Zakłady Remon-
towe Sp. z o.o. („JZR”) z siedzibą 
w Jastrzębiu-Zdroju (działalność 
usługowa w zakresie remontów ma-
szyn i urządzeń, usługi serwisowe), 
JZR Dźwigi Sp. z o.o. („JZR Dźwigi”) 
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (usługi 
z zakresu produkcji, modernizacji, 
remontów, konserwacji, przeglądów 
oraz serwisu urządzeń transportu bli-
skiego), Zakład Przewozów i Spedycji 
SPEDKOKS Sp. z o.o. („Spedkoks”) 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 
(obsługa bocznicy kolejowej JSW 
KOKS ; świadczenie usług transportu 
kolejowego węgla), Jastrzębska 
Spółka Kolejowa Sp. z o.o. („JSK”) 
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (udo-
stępnianie linii kolejowych, utrzyma-
nie budowli i urządzeń infrastruk-
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 tury kolejowej, budowa i remonty 
układów torowych oraz obiektów 
kolejowych), Advicom Sp. z o.o. 
(„Advicom”) z siedzibą w Jastrzę-
biu-Zdroju (doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, działalność 
w zakresie oprogramowania i prze-
twarzanie danych) oraz Centralne 
Laboratorium Pomiarowo-Badawcze 
Sp. z o.o. („CLP-B”) z siedzibą 
w Jastrzębiu-Zdroju (wykonywanie 
ocen i ekspertyz dla przemysłu gór-
niczego, wykonywanie usług badań 
technicznych, analiz chemicznych 
i fizyko-chemicznych kopalin, 
materiałów oraz produktów stałych, 
ciekłych i gazowych, wykonywanie 
usług inspekcyjnych w dziedzinie 
paliw stałych, pobierania próbek, 
organizacja badań biegłości oraz 
porównań międzylaboratoryjnych, 
produkcja materiałów odniesienia 
oraz wykonywanie pomiarów radio-
logicznych). 

Podstawowym dokumentem 
regulującym funkcjonowanie 
Grupy jest Kodeks Grupy Kapi-
tałowej. Zawiera on zbiór zasad 
kształtowania i przestrzegania ładu 
korporacyjnego, służących realizacji 
skutecznego modelu zarządzania, 
a w efekcie maksymalizacji wartości 
Grupy. Utworzone na bazie zapisów 
kodeksowych regulacje dotyczące 
m. in. zasad współpracy w obsza-
rach zarządczych wraz ze szczegó-
łowymi procedurami ich realizacji, 
poprzez zwiększenie skuteczności 
i efektywności zarządzania w Gru-
pie, pozwalają na usprawnienie pro-
cesu realizacji jej wspólnego celu.

W JSW oraz szeregu spółek wdro-
żone zostały certyfikowane systemy 
zarządzania. W dniu 15 listopada 
2017 roku Zarząd JSW przyjął 
polityki i procedury zarządzania 
ryzykiem korporacyjnym w Grupie 
Kapitałowej JSW. Jednocześnie 
w 2017 roku wyodrębniony został 
w strukturze JSW Zespół CSR, 
którego rolą jest koordynowanie 
i monitorowanie wdrażania strategii 
zrównoważonego rozwoju oraz 
wspieranie realizacji projektów, 
które się w nią wpisują. 

MODEL BIZNESOWY I RYNEK

 [1
02

-9
] ŁAŃCUCH WARTOŚCI 

Grupa JSW znajduje się na samym 
początku łańcucha tworzenia 
wartości, tj. zajmuje się pozyski-
waniem surowca oraz jego dalszą 
przeróbką, w tym produkcją koksu. 
Co więcej, wiele funkcji wsparcia 
(np. usługi remontowe, usługi infor-
matyczne, szkolenia) w znacznym 
stopniu realizowane są we własnym 
zakresie przez specjalistyczne spółki 
znajdujące się w grupie kapitałowej. 
Zakupy dotyczą najczęściej specja-
listycznych maszyn i urządzeń oraz 
niezbędnych materiałów i surow-
ców, w tym elementów stalowych 
(np. obudowy górnicze), a także 
usług transportowych (kolej), paliw, 
energii oraz innych mediów.

Największymi dostawcami 
w ramach segmentu w 2017 roku 
były następujące firmy: Huta 
Łabędy SA, Arcelor Mittal Poland 
SA,BECKER-WARKOP SA, P.W.
DREMEX Sp. z o.o., FTT Wolbrom 
SA, MINOVA EKOCHEM SA, MAS 
Sp. z o.o., DSI SCHAUM CHEMIE 
Sp. z o.o., FAMUR SA.

Z kolei najwięksi dostawcy Grupy 
w ramach działalności koksowniczej 
to przede wszystkim: XCOAL 
ENERGY & RESOURCES, TECK 
COAL LIMITED, Biuro Projektów 
KOKSOPROJEKT Sp. z o.o., 
Elektrociepłownia MARCEL 
Sp. z o.o., TAURON Sprzedaż 
Sp. z o.o., HARGREAVES RAW 
MATERIAL SERVICES GmbH, 
CRL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
Usług Wodociągowych HKW 
Sp. z o.o., PCC ROKITA SA 
i PKP CARGO SA.
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KIERUNKI STRATEGII 
BIZNESOWEJ

Nadrzędnym celem Grupy JSW jest 
wzrost wartości grupy kapitałowej. 
Budowanie wartości przedsiębior-
stwa, w przeciwieństwie do krót-
koterminowego maksymalizowania 
zysków, to proces długofalowy. 
Z jednej strony to znalezienie opty-
malnego modelu funkcjonowania, 
z drugiej realizacja celów cząstko-
wych. 

Rekomendowany model funkcjono-
wania Grupy JSW zakłada integrację 
prowadzonej działalności w ramach 
łańcucha wartości Grupy. Model 
zakłada pełną integrację łańcucha 
wartości poprzez zwiększenie stop-
nia długoterminowej współpracy 
z odbiorcami w celu zabezpie-
czenia odpowiedniego stopnia 
produkcji w długim okresie. Kon-
centrować się on ma na czterech 
głównych segmentach działalności: 
segmencie węglowym, segmencie 
koksowniczym, segmencie energe-
tycznym oraz obszarze wsparcia. 

 [1
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-2
] 

R E KO M E N D O WA N Y ŁAŃC U C H WA R TOŚC I  G R U P Y J S W

Jednocześnie Grupa JSW ma świa-
domość, że osiągniecie optymal-
nego modelu tworzenia wartości, 
bezpośrednio wiąże się z realizacją 
szeregu pomniejszych celów cząst-
kowych. Są one związane zarówno 
z zabezpieczeniem zasobów węgla, 
jak również zagwarantowaniem 
jakości i wzrostem efektywności. 
Ambicje te bezpośrednio wiążą się 
z wdrażaniem innowacyjnych 
rozwiązań techniczno-technologicz-
nych, optymalizacją energochłonno-
ści, dbałością o ludzi i ich bezpie-
czeństwo oraz troską o środowisko 
naturalne. Wzrost wartości Grupy 
JSW, to rozwój stabilny i zrów-
noważony. W przeciwieństwie 
do prostego, krótkoterminowego 
maksymalizowania zysku, oznacza 
to czasem wzrost nieco wolniejszy, 
ale za to pewny. Wzrost przy niż-
szym poziomie ryzyka rezydualnego, 
dzięki zarządczemu podejściu do 
zarządzania relacjami z otoczeniem, 
oznacza realny rozwój z korzyścią 
dla interesariuszy, a nie kosztem 
otoczenia społecznego i przyrod-
niczego.

STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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Nadrzędny cel strategiczny: 

Wzrost wartości 
Grupy Kapitałowej JSW.

Podejście takie koresponduje z Misją 
Grupy JSW, która zakłada umoc-
nienie pozycji wiodącego produ-
centa i dostawcy węgla koksowego 
oraz koksu dla Europy w sposób 
zapewniający wzrost wartości 
Spółki z uwzględnieniem oczekiwań 
Akcjonariuszy, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu zapisów Wizji. Wizją 
Grupy JSW jest umocnienie pozycji 
wiodącego i innowacyjnego produ-
centa węgla koksowego i czołowego 
dostawcy koksu na rynku euro-
pejskim, który wyznacza kierunki 
rozwoju dla całej branży poprzez 
najwyższe standardy działania 
w zakresie: jakości oferowanych 
produktów, innowacji, automatyzacji 
i informatyzacji ciągu produkcyjne-
go, bezpieczeństwa pracy, ochrony 
środowiska. Tym samym łączą one 
ze sobą wzrost wartości z celami 
niefinansowymi i troską o bezpie-
czeństwo ludzi i otoczenia.

Model tworzenia wartości w Grupie JSW

Kapitał finansowy Kapitał produkcyjny 
(operacyjny)

Kapitał 
ludzki

Kapitał 
intelektualny

Kapitał 
społeczny

Kapitał 
naturalny

Są to wszelkie 
źródła finansowa-
nia działalności 
operacyjnej, 
w tym działalności 
wydobywczej 
i koksownictwa.

Jest to kapitał ak-
cyjny powierzony 
przez właścicieli, 
kredytodawców 
oraz obligatariuszy, 
wypracowane 
wyniki finansowe 
oraz inne zobowią-
zania długo- 
i krótkoterminowe. 

Dzięki tym środ-
kom Grupa JSW 
może nie tylko 
prowadzić bieżącą 
działalność opera-
cyjną, ale też inwe-
stować w przyszłe 
przedsięwzięcia, 
w tym finansować 
prowadzenie dzia-
łalności badawczo
-rozwojowej. 

Na kapitał ten składa-
ją się aktywa trwałe 
Grupy JSW, tj. cała 
infrastruktura kopalń, 
zakładów mechanicz-
nej obróbki węgla, 
czy koksowni. 
To również infrastruk-
tura towarzysząca 
realizacji funkcji 
wsparcia: transpor-
towa, wodno-kana-
lizacyjna, instalacje 
odsalania, energe-
tyczna, informatyczna 
itd. To również ład 
zarządczy i systemy 
zarządzania funkcjo-
nujące w poszczegól-
nych spółach.

Pracownicy zajmu-
jący się wydoby-
ciem, obróbką 
węgla i koksu, 
ich kompetencje 
budowane 
w oparciu o wie-
dzę i wieloletnie 
doświadczenie. 
Inwestowanie 
w kadry już na 
etapie kształto-
wania relacji ze 
szkołami wyższymi 
i zawodowymi. 
Bezkompromisowe 
podejście do kwe-
stii bezpieczeństwa 
i higieny pracy, 
szacunek dla nie-
zbywalnej godności 
jednostki oraz dia-
log ze związkami 
zawodowymi.

Kompetencje 
badawczo-rozwo-
jowe skupione 
w JSW Innowacje, 
silne zaplecze 
badawczo-rozwo-
jowe, w tym rów-
nież laboratoryj-
ne. Pielęgnowana 
i rozbudowywana 
sieć relacji 
z przedsiębior-
stwami z branży 
oraz światem na-
uki, ukierunkowa-
na na współpracę 
badawczą 
i wspólne projekty 
innowacyjne.

Odbudowywane 
i pielęgnowa-
ne relacje ze 
społecznościami 
lokalnymi, w tym 
zwłaszcza samo-
rządami, oparte 
na zaufaniu i 
otwartości. Nasta-
wienie na współ-
pracę i realizację 
wspólnych działań 
z uwzględnieniem 
decyzji bizneso-
wych JSW na losy 
lokalnych społecz-
ności. Współpraca 
z samorządami 
w zakresie inwe-
stycji (np. Klaster 
Energii Zielone 
Jastrzębie), czy 
edukacji (współ-
praca ze szkołami 
z regionu)

Wpływ działalności 
górniczej na krajo-
braz, w tym proces 
osiadania terenów, 
ale też rekultywacji 
i zagospodarowy-
wania terenów po-
górniczych w tym 
składowisk (hałd). 
Emisje gazów 
i ścieków, w tym 
wód zasolonych. 

Z drugiej strony 
poszukiwanie roz-
wiązań pozwalają-
cych wykorzystać 
potencjał surow-
ców mineralnych, 
zarówno samego 
węgla, jak 
i minerałów mu 
towarzyszących 
(np. odzyskiwanie 
soli, czy gospodar-
cze wykorzystanie 
metanu i gazu 
koksowniczego). 
Zwiększanie efek-
tywności energe-
tycznej. 
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Cele cząstkowe:
• zabezpieczenie dostępu do zaso-

bów węgla koksowego poprzez 
rozwojowe inwestycje związane 
z udostępnieniem nowych złóż 
oraz nowych poziomów wydo-
bywczych,

• zwiększenie wydobycia i sprzeda-
ży węgla do poziomu powyżej 
18 mln ton netto w 2030 roku 
oraz stabilizacja produkcji i sprze-
daży koksu na poziomie powyżej 
3,4 mln ton w latach 2018-2030,

• zwiększenie udziału produkcji 
węgla koksowego w produkcji 
ogółem do poziomu powyżej 85% 
od 2020 roku – Program JAKOŚĆ,

• optymalizacja struktury i poziomu 
kosztów z wykorzystaniem inno-
wacyjnych rozwiązań – Program 
EFEKTYWNOŚĆ,

• wdrażanie innowacyjnych rozwią-
zań techniczno-technologicznych 
mających wpływ na efektywność 
poszczególnych procesów,

• wzrost wartości dodanej po-
przez efektywne wykorzystanie 
węglopochodnych i dążenie do 
samowystarczalności energetycz-
nej – optymalizacja energochłon-
ności,

• rozwój kapitału ludzkiego, dalsze 
podnoszenie wysokich standar-
dów bezpieczeństwa oraz dbałość 
o środowisko.

STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJUSTRATEGICZNE PODEJŚCIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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Kapitał finansowy Kapitał produkcyjny 
(operacyjny)

Kapitał 
ludzki

Kapitał 
intelektualny

Kapitał 
społeczny

Kapitał 
naturalny

K LU C Z O W E W I E L KOŚC I  I  T R A N S F E RY  P I E N IĘŻN E A  K A P I TA ŁY:

• Suma aktywów: 
12 090,2mln zł

• Kapitały własne: 
6 621,5mln zł

• Przychody 
za sprzedaży: 
8 877,2mln zł 

• Zysk netto: 
2 543,3 mln zł

• Kapitalizacja 
na koniec roku: 
11 303,2 mln zł

• aktywa trwałe: 
8 118,2 mln zł, 
w tym rzeczowe 
aktywa trwałe 
6 835,9 mln zł

• nakłady na inwes-
tycje rzeczowe: 
1 013,7 mln zł
(po dokonaniu 
korekt konsolidacyj-
nych)

• zatrudnionych 
w Grupie JSW:
26 465

• wydatków 
na BHP: 
667,1mln zł 

• wartość 
księgowa 
netto wartości 
niematerialnych 
i prawnych: 
116,3mln zł

• wydatki na 
usuwanie szkód 
górniczych 
w lokalnej 
społeczności: 
58,5 mln zł

• darowizny 
na cele charyta-
tywne: ponad 
1 mln zł

• opłaty koncesyj-
ne oraz premie 
za odkrycie 
i produkcję: 
37,3 mln zł, 
w tym na szcze-
blu samorządo-
wym: 21,4 zł

• opłaty licencyj-
ne, opłaty dzier-
żawne, opłaty 
za rozpoczęcie 
działalności oraz 
inne świadcze-
nia z tytułu przy-
znania licencji
 lub koncesji: 
7,7 mln zł, 
w tym na szcze-
blu samorządo-
wym 6,5 mln zł

• ponad 
100,0 mln zł 
wydatków 
na ochronę 
środowiska 

Kapitał finansowy Kapitał produkcyjny 
(operacyjny)

Kapitał 
ludzki

Kapitał 
intelektualny

Kapitał 
społeczny

Kapitał 
naturalny

I N T E R E S A R I U S Z E  I  F O R M Y D I A LO G U Z N I M I  A  K A P I TA ŁY

• Współpraca 
strategiczna ze 
Skarbem Pań-
stwa, będącym 
inwestorem 
strategicznym

• Dialog z obliga-
tariuszami

• Codzienna 
komunikacja 
telefoniczna 
i elektroniczna 
z udziałowcami 
mniejszościo-
wymi i innymi 
uczestnikami 
rynku kapitało-
wego oraz kredy-
todawcami

• Udział w inicja-
tywach rynku 
kapitałowego 

• Wysokiej jakości 
raportowanie 
bieżące i okreso-
we

• Bieżący dialog 
z odbiorcami, 
mający na celu 
optymalizację pa-
rametrów jakościo-
wych produktów 
oraz monitorowanie 
logistyki dostaw

• Współpraca i bez-
pośrednia wymiana 
opinii z dostawcami 
i podwykonawcami, 
mające na celu po-
prawę efektywności 
i bezpieczeństwa 
pracy

• Powrót do regu-
larnych badań 
kultury organiza-
cji i zadowolenia 
pracowników

• Prace w ramach 
Komisji BHP 

• Wdrożenie ko-
deksu etyki wraz 
z mechanizmami 
przekazywania 
informacji zwrot-
nej 

• Powrót 
do współpracy 
ze szkołami 
wyższymi 
i zawodowymi

• Porozumienia 
o współpracy 
z szeregiem 
uczelni oraz 
przedsiębiorstw 
z kraju 
i zagranicy

• Wspólne 
projekty 
badawcze

• Częste, 
bezpośrednie 
spotkania z 
przedstawicie-
lami lokalnych 
samorządów, 
współpraca 
nad wspólnymi 
przedsięwzięcia-
mi celowymi

• Dialog ze związ-
kami zawodo-
wymi

• Współpraca z lo-
kalnymi władza-
mi i mieszkań-
cami dotycząca 
przeciwdziałania 
szkodom gór-
niczym oraz 
usuwania ich 
skutków, a także 
współpraca doty-
cząca rekultywa-
cji i zagospoda-
rowania terenów 
pogórniczych

• Współpraca 
w zakresie 
rozwiązań pro-
ekologicznych 
(wykorzystanie 
metanu, elek-
trownia szczyto-
wo-pompowa, 
działania na 
rzecz ogranicze-
nia tzw. niskiej 
emisji i poprawy 
jakości powietrza 
w regionie)

Zysk netto: 

2 543,3 
mln zł

Przychody
 ze sprzedaży: 

8 877,2 
mln zł

STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJUSTRATEGICZNE PODEJŚCIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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Kapitał 
finansowy

Kapitał produkcyjny 
(operacyjny)

Kapitał 
ludzki

Kapitał 
intelektualny

Kapitał 
społeczny

Kapitał 
naturalny

Z A R ZĄD Z A N I E  RY Z Y K I E M A  K A P I TA ŁY

• ryzyko walutowe 
dotyczące waha-
nia kursu złotego 
w stosunku do 
EUR i USD

• ryzyko stóp 
procentowych

• ryzyko w zakre-
sie płynności 
i zarządzania 
kapitałem 
obrotowym

• ryzyka operacyjne, 
które mogą spo-
wodować spadek 
produkcji lub wzrost 
kosztów

• ryzyko, że wielkość 
i jakość zasobów 
węgla szacowanych 
do wydobycia 
może być niższa niż 
oczekiwana przez 
odbiorców

• ciągłość produkcji
• ryzyko braku ela-

styczności produkcji 
w łańcuchu dostaw

• sprzedaż na rzecz 
stosunkowo niewiel-
kiej liczby klientów

• ryzyko niezreali-
zowania programu 
inwestycji w aktywa 
produkcyjne

• ryzyko, że ilość 
i jakość koksu pro-
dukowanego przez 
grupę mogą być niż-
sze niż oczekiwane 
przez odbiorców

• współpraca 
z zewnętrznymi 
firmami spedycyjno-
 -transportowymi

• ryzyko niewystar-
czającej jakości 
i wyposażenie 
infrastruktury 
załadunkowej

• ryzyko, że brak 
efektywnego 
systemu plano-
wania zasobów 
kadrowych 
i sukcesji kluczo-
wego personelu 
może stanowić 
zagrożenie dla 
realizacji modelu 
biznesowego 
i osiągnięcia 
kluczowych celów 
Grupy

• ryzyko ograniczo-
nych możliwości 
rekrutacji, niewła-
ściwego doboru 
pracowników, 
nieodpowiedniej 
alokacji i rozwoju 
zasobów ludzkich, 
odejść pracow-
ników oraz brak 
możliwości skorzy-
stania z usług 
podwykonawców

• ryzyko, że 
nierealistyczne, 
źle zrozumiane, 
subiektywne lub 
niemożliwe do 
zastosowania 
mierniki efek-
tywności mogą 
spowodować, 
że kadra mene-
dżerska i inni 
pracownicy będą 
postępowali 
w sposób nie-
spójny z celami, 
strategią i standar-
dami etycznymi 
Grupy lub dobry-
mi praktykami 
biznesowymi

• ryzyko dotyczące 
relacji ze związ-
kami zawodowy-
mi oraz sporów 
zbiorowych

• ryzyko, że brak 
efektywnego 
systemu plano-
wania zasobów 
kadrowych 
i sukcesji kluczo-
wego personelu 
może stanowić 
zagrożenie dla 
realizacji modelu 
biznesowego 
i osiągnięcia klu-
czowych celów 
Grupy

• ryzyko ograniczo-
nych możliwości 
rekrutacji, niewła-
ściwego doboru 
pracowników, 
nieodpowiedniej 
alokacji i rozwoju 
zasobów ludz-
kich, odejść pra-
cowników oraz 
brak możliwości 
skorzystania 
z usług podwyko-
nawców

• ryzyko, że 
niejasny podział 
kompetencji 
i ograniczenia 
w delegowaniu 
obowiązków 
i odpowiedzial-
ności spowoduje, 
że pracownicy 
będą podej-
mowali ryzyka 
nieakceptowalne 
z punktu widze-
nia interesów 
Spółki lub, że 
nadmierne 
ograniczenia 
zmniejszą efek-
tywność procesu 
decyzyjnego

• ryzyko wystąpie-
nia trudności 
w zakresie 
otrzymywania 
lub wznawiania 
koncesji na wy-
dobycie węgla 
i metanu, jako 
kopaliny towa-
rzyszącej bądź 
wystąpienia 
trudności w za-
wieraniu umów 
użytkowania 
górniczego 
w wymaganym 
terminie

• ryzyko podatku 
od nieruchomo-
ści w stosunku 
do wyrobisk 
górniczych 
lub urządzeń 
(obiektów) 
znajdujących się 
w wyrobiskach 
górniczych 

• ryzyka dotyczące 
regulacji związa-
nych z ochroną 
środowiska

• zagrożenia 
wynikające 
z powstawania 
szkód górniczych 
na powierzchni

• ryzyko w zakresie 
dostosowania 
działalności 
grupy do polityki 
klimatycznej Unii 
Europejskiej

• ryzyko wyni-
kające z braku 
możliwości 
dostosowania or-
ganizacji do no-
wych rozwiązań 
prawnych oraz 
innych wymagań 
ekologicznych 
w związku 
z objęciem 
Grupy zaostrzo-
nymi standarda-
mi i regulacjami 
prawnymi 
w zakresie ochro-
ny środowiska.

STRATEGIA 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU 

Prace na strategią zrównoważone-
go rozwoju prowadzone były 
w oparciu o podeście prezentowa-
ne w normie PN-ISO 26000. 
W pierwszym kroku, podczas warsz-
tatu wewnętrznego, w którym wzięli 
udział kierownicy i koordynatorzy 
reprezentujący różne obszary 
i funkcje biznesowe, związane 
ze zrównoważonym rozwojem 
i odpowiedzialnym zarządzaniem, 
zdefiniowali: 
• kluczowe obszary odpowiedzial-

ności, 
• kluczowe grupy interesariuszy. 

W kolejnym kroku z osobami 
odpowiedzialnymi za poszczególne 
obszary przeprowadzone zostały 
pogłębione wywiady. W efekcie 
wypracowano konkretne już mier-
niki dla zdefiniowanych wcześniej 
celów oraz przyjęto ich wartości na 
najbliższe lata.

W oparciu o wstępne założenia 
strategii, przygotowana została bro-
szura, którą przekazano wszystkim 
uczestnikom International Mining 
Forum „Kopalnia przyszłości – nowe 
problemy i rozwiązania”, które 
odbyło się w dniach 28-30 czerwca 
2017 roku, a którego gospodarzem 
była właśnie Grupa JSW. Wśród 
uczestników Forum znaleźli się 
przedstawiciele praktycznie wszyst-
kich grup interesariuszy Grupy JSW: 
m.in. przedstawiciele administracji, 
tak rządowej, jak i samorządowej, 
dostawcy, w tym najwięksi świato-
wi dostawcy sprzętu i technologii 
górniczych, kluczowi odbiorcy, 
przedstawiciele świata nauki oraz 
konkurenci. 
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Równocześnie w ramach forum 
zorganizowano sesję tematyczną 
pt. „Zrównoważony rozwój – 
GÓRNICTWO OK. Relacje z intere-
sariuszami jako jeden z fundamen-
tów społecznej odpowiedzialności 
biznesu”, podczas którego omówio-
no założenia Strategii Zrównoważo-
nego Rozwoju na lata 2017–2020 
oraz szerszy kontekst planowych 
działań Grupy JSW oraz innych 
przedsiębiorstw górniczych i branż 
okołogórniczych związanych ze spo-
łeczną odpowiedzialnością biznesu 
(m.in. inicjatywa „Górnictwo OK.”). 
W sesji tej, którą należy traktować 
jako sesję dialogową, udział wzięli 
przedstawiciele m.in. samorządu 
lokalnego, sfery nauki, przemysłu, 
instytucji szczebla krajowego.

Kluczem, który spaja nie tylko całą 
Strategię Zrównoważonego Rozwoju 
na lata 2017-2020, ale też sposób 
myślenia o zrównoważonym roz-
woju i odpowiedzialnym zarządza-
niu, jest Szacunek. Ma on wiele 
wymiarów:

• SZACUNEK dla życia i zdrowia 
pracujących dla Grupy JSW ludzi,

• SZACUNEK dla każdego człowie-
ka, wspólnoty pracowników, 
ale też majątku Grupy JSW,

• SZACUNEK dla nieodnawialnych 
zasobów przyrody, które zobo-
wiązani jesteśmy pozyskiwać 
i efektywnie wykorzystywać gospo-
darczo w największym możliwie 
stopniu, bez ich marnotrawienia 
czy traktowania jako produktu 
odpadowego,

• SZACUNEK dla środowiska natu-
ralnego i bezpośredniego otocze-
nia przyrodniczego i społecznego, 
tj. dla terenów, na których JSW 
prowadzi swoją działalność 
i z którymi sąsiaduje,

• SZACUNEK dla naszych klientów, 
ich potrzeb oraz oczekiwań,

• SZACUNEK dla transparentności 
i uczciwość w działaniu, 

• SZACUNEK dla nauki i naukow-
ców, jak również dla innych 
przedsiębiorstw górniczych lub 
powiązanych z górnictwem, 
z którymi wspólnie Grupa JSW 
chce podejmować współpracę 
nad bardzo konkretnymi projekta-
mi badawczymi. 

Grupa JSW jest przekonana, że 
właśnie w innowacjach i działa-
niach rozwojowych można znaleźć 
odpowiedź na wiele problemów 
górnictwa, w tym na uczynienie 
branży przyjaznej otoczeniu przy-
rodniczemu i społecznemu. Węgiel 
jest wciąż nie do końca odkrytym 
surowcem, tj. surowcem, który ma 
w sobie olbrzymi potencjał. 

W dokumencie strategii wspomnia-
nych siedem wymiarów szacunku, 
wynikających z wartości etycznych, 
przybrało postać siedmiu celów. 
Każdemu z nich przypisano nie tylko 
mierniki i cele na najbliższe lata, ale 
również konkretne pomniejsze cele 
i działania, również zwymiarowane 
wskaźnikami. 

Cele strategii stały się również osno-
wą niniejszego raportu, definiując 
jego kolejne rozdziały. Pozwala to 
z jednej strony na najlepsze zaadre-
sowanie materialnych obszarów 
społecznej odpowiedzialności, 
z drugiej przedstawić rzetelny i pe-
łen obraz Grupy JSW, podejmowa-
nych aktualnie działań oraz planów 
w ich zakresie.
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Prace na strategią zrównoważonego rozwoju 
prowadzone były w oparciu o podeście 
prezentowane w normie PN-ISO 26000. 

Podstawowe cele strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2017-2020

Cel. 1: 
Szanujemy naukę i wykorzystujemy 

rozwiązania innowacyjne, by móc 
rozwijać się w sposób bardziej 

zrównoważony

1.1. Samodzielne inicjowanie projektów lub budowanie partnerstw 
z biznesem (B2B) i światem akademickim (B2U) w celu rozwijania projektów 
oraz technologii umożliwiających w coraz lepszy sposób: 

• chronić życie i zdrowie ludzi pracujących w górnictwie (BHP),
• zmniejszać wpływ prowadzonej działalności na przyrodę i otaczające 
środowisko,

• szanować ograniczone zasoby węgla w celu efektywniejszego ich wydobycia 
i wykorzystania oraz znajdować rentowne zastosowania dla surowców 
towarzyszących produkcji węgla i koksu (m.in. metan, gaz koksowniczy, 
skała płonna, wody kopalniane i sól).

1.2 Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na badania z powyższego zakresu 
w projektach B2B lub B2U (np. NCBR, NFOŚiGW).

Cel. 2: 
Szanujemy życie i zdrowie i nie 

idziemy na ustępstwa w sprawach 
bezpieczeństwa

2.1. „Zero” wypadków śmiertelnych
2.2 Ograniczanie liczby wypadków przy pracy (włączając w to pracowników 

podmiotów zewnętrznych)

Cel 3: 
Szanujemy każdego człowieka, 

naszą wspólnotę, 
biorąc współodpowiedzialność 

za JSW i jej majątek

3.1 Budowanie kultury organizacji opartej o szacunek dla drugiego człowieka.
3.2 Eliminowanie przypadków związanych z dyskryminacją, mobbingiem, 
łamaniem praw pracowniczych lub innymi zachowaniami nieetycznymi.

3.3 Eliminowanie przypadków nierównego traktowania kobiet i mężczyzn 
w organizacji.

Cel 4: 
Szanujemy nieodnawialne 

zasoby poprzez ich efektywne 
wykorzystanie

4.1 Efektywne wykorzystanie eksploatowanych i opłacalnych w wydobyciu 
złóż węgla

4.2 Efektywne wykorzystanie gospodarcze metanu współwystępującego 
ze złożami węgla

4.3 Efektywne wykorzystanie gospodarcze gazu koksowniczego
4.4 Optymalizacja zużycia energii elektrycznej
4.5 Optymalizacja zużycia paliw 
4.6 Ograniczanie śladu klimatycznego (carbon footprint) i zarządzanie emisjami

Cel 5: 
Szanujemy środowisko naturalne 

oraz najbliższe otoczenie 
przyrodnicze i społeczności lokalne 
terenów, na których JSW prowadzi 

swoją działalność, i których jest 
współobywatelem i sąsiadem.

5.1 Zapewnienie bezpieczeństwa najbliższego otoczenia przyrodniczego
5.2 Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców lokalnych 

społeczności 

Cel 6: 
Szanujemy potrzeby i oczekiwania 

naszych Klientów

6.1 Wolumen sprzedaży węgla koksowego
6.2 Wolumen sprzedaży koksu

Cel 7: 
Szanujemy transparentność 
i uczciwość w zarządzaniu.

7.1 Obecność w RESPECT Index

(dla każdego z celów zdefiniowano mierzalne mierniki na lata 2017-2020)
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PODEJŚCIE 
DO SPRAWOZDAWCZOŚCI

Niniejszy raport jest pierwszym 
raportem zrównoważonego rozwoju 
opublikowanym przez Grupę JSW 
przygotowanym z wykorzystaniem 
międzynarodowego standardu GRI 
(GRI Standards). Ponieważ JSW nie 
publikowała wcześniej sprawozdań 
w oparciu o wytyczne Global 
Reporting Initiative (GRI), zgodnie 
z rekomendacjami GRI, zdecydowa-
ła się opublikować swój pierwszy 
raport w oparciu („in accordance”) 
już o nowe standardy (GRI Stan-
dards) a nie o wytyczne (GRI G4). 
Dokument został przygotowany 
w opcji podstawowej („core”). 
Raport ten obejmuje rok kalenda-
rzowy 2017, tj. okres od 1 stycznia 
2017 r. do 31 grudnia 2017 r., 
wskazując jednocześnie zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w 
sprawozdawczości zdarzenia istotne, 
które miały miejsce po dacie bilan-
sowej, a przed publikacją niniej-
szego raportu. Jednocześnie, będąc 
raportem otwarcia, tam gdzie ma to 
uzasadnienie merytoryczne i może 
być istotne dla zrozumienia obrazu 
grupy kapitałowej, raport ten nawią-
zuje do wydarzeń wcześniejszych, 
tj. sprzed 1 stycznia 2017 roku. 
Przygotowanie pierwszego raportu 
zbiegło się w czasie z przyjęciem 
przez Grupę JSW strategii zrówno-
ważonego rozwoju na lata 2017-
2020. Dlatego też raport poświęca 
sporo uwagi jej przedstawieniu, jak 
również wskazuje działania, które 
udało się zrealizować w ramach jej 
wdrażania do końca 2017 roku. 
Raport nie był poddawany dodat-
kowej, zewnętrznej weryfikacji 
biegłego rewidenta.
Raport obejmuje całą grupę kapi-
tałową, w kształcie, w którym jest 
ona konsolidowana w sprawozdaniu 
finansowym. Ze względu jednak 
na niewielki wpływ niektórych 
ze spółek na całokształt grupy kapi-
tałowej tak w ujęciu finansowym, 
jak również wybranych aspektów 
społecznych i środowiskowych, 
podmioty te zostały opisane 
w niniejszym dokumencie 
w sposób ograniczony tylko 
do wybranych, istotnych aspektów. 
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Obowiązująca w Grupie JSW lista 
interesariuszy, zgodnie z rezultatami 
warsztatu z lutego 2017 r., obejmuje 
następujące grupy:

• pracownicy
• administracja publiczna
• społeczność lokalna
• klienci
• instytucje finansowe
• akcjonariusze
• media
• uczelnie
• obligatariusze

Pod względem istotności na 
szczególną uwagę zasługują m.in.: 
pracownicy etatowi oraz reprezentu-
jące ich związki zawodowe, 
Stacje Ratownictwa Górniczego, 
Wyższy Urząd Górniczy, lokalna 
administracja samorządowa, klienci 
instytucjonalni, kluczowi dostawcy 
i podwykonawcy, akcjonariusze, 
banki, Giełda Papierów Wartościo-
wych w Warszawie SA (GPW), Ko-
misja Nadzoru finansowego (KNF), 
media, administracja rządowa na 
szczeblu centralnym, Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska. 
Ze względu na trudną sytuację 
finansową, w jakiej znalazła się JSW 
przed 2017 rokiem i konieczność 
negocjowania z bankami-obligata-
riuszami spłat zobowiązań, banki 
zostały przez uczestników wskazane 
za najistotniejszego interesariusza, 
jeżeli chodzi łącznie o stopień 
zainteresowania działaniami spółki 
i siłę oddziaływania na organizację. 
Dlatego też raport ten, jak również 
opracowana strategia zrównoważo-
nego rozwoju, ma na celu pokazanie 
korelacji pomiędzy dbałością o kwestie 
społeczne i środowiskowe a dłu-
goterminowymi wynikami finanso-
wymi. Stąd duży akcent kładziony 
w działaniach JSW na efektywność 
działania, która np. łączy efektyw-
ność brodawkową z efektywnością 
ekonomiczną. To również spojrzenie 
na zarządzanie odpowiedzialnością 
społeczną przedsiębiorstwa poprzez 
pryzmat efektywnego zarządzania 
ryzykiem społecznym i środowi-
skowym, a tym samym stabilność 
funkcjonowania Grupy JSW.
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INTERESARIUSZE GRUPY JSW
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Zawartość raportu została zdefinio-
wana w oparciu o rezultaty warsz-
tatu menedżerskiego, który został 
przeprowadzony w ramach prac nad 
strategią CSR 2017-2020 w lutym 
2017 r. oraz w oparciu o informacje 
zwrotne płynące od interesariuszy 
w efekcie procesu dialogu zaini-
cjowanego podczas Internaltional 
Mining Forum (IMF) w pod koniec 
czerwca 2017 roku [patrz: Strategia 
zrównoważonego rozwoju].

Relacje z poszczególnymi grupami 
interesariuszy, w tym forma, często-
tliwość dialogu, a także poruszane 
tematy, są silnie zdeterminowane 
tym, której z grup dotyczą. 
W przypadku niektórych z nich 
są regularne i sformalizowane. 
Z pewnością warto wspomnieć o:

• Bezpośrednich, formalnych spo-
tkaniach władz JSW z przedstawi-
cielami związków zawodowych, 
których w ostatnim roku odbyło się 
w grupie kapitałowej ponad 90. 
Pomagają one, mimo często trud-
nych spraw i trwającej reorganiza-
cji, wyjaśniać różnice zdań i ewen-
tualne obawy, i w efekcie osiągać 
konsensus bez uciekania się do 
bardziej drastycznych wyrażania 
niezadowolenia przez załogę. 
Warto w tym miejscu podkreślić, 
że polityka dialogu obecnych 
władz JSW oraz konstruktywne na-
stawienie organizacji związkowych, 
mimo przeprowadzania gruntow-
nych zmian, w tym zamknięcia 
na początku roku KWK Krupiński, 
pozwoliły uniknąć strajków 
i przestojów, które towarzyszyły 
JSW w latach wcześniejszych.

• Otwarciu na samorządy, 
z którymi relacje w latach wcze-
śniejszych zostały, w opinii obec-
nych władz spółki, nieco zanie-
dbane. W efekcie obecny zarząd 
zadeklarował podczas odbywającej 
się na terenie KWK Pniówek, 
dedykowanej samorządowcom 
sesji podczas International Mining 
Forum, że wszelkim istotnym 
zmianom, czy nowym planom 

Grupy JSW towarzyszyć będą teraz 
spotkania z samorządami 
i transparentność w prezentowaniu 
ich pozytywnych lub negatyw-
nych konsekwencji dla lokalnych 
społeczności. Co więcej, ambicją 
zarządu jest omówienie podczas 
indywidulanych spotkań 
z poszczególnymi burmistrzami 
i wójtami problemów, obaw, ocze-
kiwań i wspólnych wyzwań, które 
towarzyszą funkcjonowaniu zakła-
dów Grupy JSW na ich terenach. 
Spotkania takie odbywały się przez 
większość 2017 roku. W rezulta-
cie zainicjowano szereg bardzo 
konkretnych działań, poczynając 
od takich, których realizacja jest 
prosta i możliwa od zaraz (np. listy 
intencyjne inicjujące współpracę 
ze szkołami znajdującymi się w 
gestii samorządów), po długoter-
minowe projekty, które pociągną 
za sobą znaczące inwestycje (np. 
zagospodarowanie terenów po-
górniczych, w tym stworzenie tzw. 
klastra energetycznego),

Niemniej specyfika kontaktów z po-
szczególnymi grupami, sprawia, że 
z niektórymi z nich relacje ograni-
czają się do bardzo wąskich zagad-
nień albo nie są szczególnie silne 
czy intensywne. 
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W ramach prac nad strategią zrów-
noważonego rozwoju na lata 
2017-2020, po wstępnej identyfika-
cji i ocenie istotności poszczegól-
nych aspektów odpowiedzialnoś-
ci, przeprowadzono dialog 
z przedstawicielami interesariuszy. 
Zdefiniowane cele strategii adresują 
najważniejsze, kluczowe obszary od-
powiedzialności spółek Grupy JSW. 

Za kluczowe uznano:
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Aspekt społeczny lub środowiskowy 
wg zaktualizowanej strategii CSR 

do roku 2017

Obszary oddziaływania 
i wskaźniki wg GRI 

Ważność

JSW POZOSTAŁE

Poszukiwanie i wykorzystanie innowacji, 
w tym dzięki tworzeniu partnerstw 

z biznesem i światem nauki, 

• Miejsce pracy: bezpieczeństwo 
i higiena pracy (GRI 403:
Occupational Health and Safety)

• Środowisko (GRI 302: Energy, 
GRI 305: Emissions, GRI 306: 
Effluents and Waste)

wysoka wysoka

Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy 
(BHP) 

• Miejsce pracy: bezpieczeństwo 
i higiena pracy (GRI 403: 
Occupational Health and Safety)

wysoka wysoka

Szacunek wobec pracowników • Zatrudnienie (GRI 401: 
Employment)

wysoka wysoka

Poszanowanie i efektywne wykorzystanie 
zasobów naturalnych

• Środowisko (GRI 302: Energy, 
GRI 305: Emissions, GRI 306: 
Effluents and Waste)

wysoka wysoka

Szacunek dla bezpośredniego otoczenia 
przyrodniczego i społecznego

• Środowisko (GRI 302: Energy, 
GRI 305: Emissions, 
GRI 306: Effluents and Waste)

• Społeczność lokalna 
(GRI 413: Local Communities)

wysoka wysoka

Potrzeby i oczekiwania naszych Klientów n/d wysoka wysoka

Transparentność i uczciwość 
w zarządzaniu

• Przeciwdziałanie korupcji 
(GRI 205: Anti-corruption)

wysoka wysoka
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CEL. 1: SZANUJEMY NAUKĘ I WYKORZYSTUJEMY INNOWACJE, 
BY MÓC ROZWIJAĆ SIĘ W SPOSÓB BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY

CEL 1

Znaczący, już dziś istniejący, po-
tencjał innowacyjny, tj. potencjał 
obszaru badań i rozwoju (B+R) 
w spółkach Grupy JSW, pozostaje 
w ocenie zarządzających w dużym 
stopniu niewykorzystany. Jest to 
zresztą problem nie tylko Grupy 
JSW, ale znakomitej większości 
polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza 
przemysłowych. Można mówić tu 
dopatrywać się bardzo wielu przy-
czyn tego problemu, w tym 
z pewnością:
• obowiązująca przez lata w polskiej 

ekonomii i polityce gospodarczej 
koncepcja akcentująca rolę sektora 
usług, w których tworzenie miejsc 
pracy wymaga mniejszych nakła-
dów, a w pewnym sensie depre-
cjonująca produkcje przemysłową, 
zwłaszcza w sektorach nakład 
chłonnych, takich jak górnictwo 
węgla kamiennego, 

• ugruntowanie w społeczeństwie 
stereotypu mówiącego o schył-
kowości węgla kamiennego jako 
paliwa oraz górnictwa, jako branży 
pozbawionej przyszłości, trwale 
nierentownej, utrzymywanej 
z pieniędzy podatnika, którą 
należy sukcesywnie wygaszać.

Dziś, dzięki wielu wspaniałym przy-
kładom innowacyjnych rozwiązań 
pojawiających się w Polsce, nie 
trzeba już chyba nikogo przekony-
wać do tego, że w polskiej gospo-
darce nie brakuje utalentowanych 
ludzi o otwartych umysłach. 
W ocenie zarządzających nie 
brakuje ich również w Grupie JSW, 
choć wyzwaniem dla zarządzają-
cych spółkami Grupy JSW pozostaje 
kwestia uruchomienia tego niewyko-
rzystywanego przez lata potencjału. 
Przede wszystkim chodzi o takie 
zreorganizowanie struktury orga-
nizacyjnej, zaszczepienie zdrowej 
kultury organizacyjnej, zapewnienie 
bodźców motywacyjnych, jak rów-
nież zapewnienie środków finanso-
wych na badania, które uruchomią 
w organizacji procesy innowacyjne. 
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] Mówiąc inaczej stworzą warunki 

i jednocześnie zachęcą pracow-
ników Grupy JSW, jak również 
osób z zewnątrz, w tym polskich 
naukowców, do kreatywności, do 
poszukiwania nowych dróg rozwoju 
i rozwiązań, które z węgla kamien-
nego oraz innych towarzyszących 
mu surowców naturalnych, uczynią 
nowoczesne i pożądane przez 
gospodarkę produkty.

Tu konieczne jest obalenie innego 
mitu a mianowicie mitu, mówiące-
go, że węgiel kamienny to paliwo 
przestarzałe i schyłkowe. Węgiel, 
na równi z innymi wydobywanymi 
i nieodnawialnymi węglowodorami, 
może być wykorzystywany efek-
tywnie w bardzo wielu gałęziach 
gospodarki. Przykładowo, 
w energetyce, z którą jest głównie, 
ale dość niesprawiedliwie kojarzony, 
postęp technologiczny pozwala 
dziś na spalanie go ze znacząco 
wyższą sprawnością, ale też 
w sposób znacznie czystszy, niż jesz-
cze dekadę temu. Tym samym z tej 
samej ilości węgla, można uzyskać 
znacznie więcej energii, niż uzyskuje 
się w przestarzałych blokach. Ozna-
cza to automatyczne, że produkcji 
jednostki energii towarzyszy istotnie 
niższa emisja gazów cieplarnianych. 
Równocześnie dzięki nowoczesnym 
technologiom zarówno obróbki 
węgla, jak również samego spalania, 
można kontrolować czystość spalin, 
ograniczając do minimum zawartość 
w nich szkodliwych związków siarki, 
czy azotu. Co więcej węgiel ka-
mienny to nie tylko energetyka, ale 
siostrzana wobec petrochemii karbo-
chemia. Koksownictwo i powią-
zane z nią hutnictwo stali, będące 
głównym odbiorcą surowca Grupy 
JSW, nie zna alternatywy i może 
wykorzystywać wyłącznie wysokiej 
jakości węgiel. Im lepsze parametry 
węgla, tym lepsza jakość stali, bez 
której nie mogłaby funkcjonować 
żadna dziedzina gospodarki. 

Mało kto zdaje sobie sprawę, że 
wspomniane koksownictwo, to dziś 
nowoczesne zakładu chemiczne 
i nie tylko koks, ale również np. 
możliwość produkcji tzw. gazu 
syntezowego. Gazu, który stanowi 
mieszankę wodoru i tlenku węgla, 
którego wykorzystanie jako paliwa 
w motoryzacji stać się może 
poważną alternatywą dla silników 
elektrycznych. Pierwsze tego typu 
silniki są już produkowane. Tak 
jak z gazu koksowniczego, który 
do niedawna był w dużej mierze 
„odpadem” i efektem ubocznym 
produkcji koksowniczej, a dziś staje 
się źródłem, z którego można w du-
żych ilościach produkować wodór, 
tak wkrótce okazać się może, że po-
tencjał węglowy i rzekomo „przesta-
rzała” gospodarka węglową, zacznie 
przekształcać się w innowacyjną 
gospodarkę wodorową przyszłości.
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JSW stawia na wodór – paliwo przy-
szłości. Jastrzębska Spółka Węglowa 
wraz z JSW Innowacje, Solaris Bus 
& Coach i Aurora Tech podpisały 
w obecności wiceministra rozwoju 
Jerzego Kwiecińskiego list intencyjny 
w sprawie opracowania, wdrożenia 
i rozwoju Projektu Wodorowego. 
Do podpisania listu doszło 21 grud-
nia 2017 r. w Katowicach.
- Bardzo się cieszę, że JSW powołała 
spółkę JSW Innowację, która zaj-
muje się poszukiwaniem i wdraża-
niem nowoczesnych rozwiązań do 
przemysłu górniczego, i nie tylko. 
Wszystkie duże firmy powinny brać 
przykład z JSW. Cieszy mnie, że 
w Projekt Wodorowy zaangażowane 
są zarówno spółki rozpoznawalne 
w Europie i na świecie, jak i te, 
które swoją pozycje dopiero budują 
- powiedział wiceminister Jerzy 
Kwieciński. 

Projekt Wodorowy polega na 
zbadaniu możliwości wykorzystania 
wodoru wyodrębnionego z gazu 
koksowniczego, który jest produk-
tem ubocznym procesu koksowania, 
do rozwoju czystych technologii 
wodorowych. Cztery koksownie 
wchodzące w skład grupy kapitało-
wej JSW produkują rocznie 1,7 mld 
metrów sześciennych gazu koksow-
niczego rocznie, który zawiera 
55 procent wodoru. 

Rola JSW Innowacje będzie polegała 
na uzyskaniu licencji oraz wdrożeniu 
technologii separacji wodoru z gazu 
koksowniczego. Wyseparowany 
i oczyszczony wodór może być wy-
korzystywany w ogniwach wodoro-
wych do ekologicznej i bezemisyjnej 
produkcji energii elektrycznej, ciepła 
i chłodu, ekologicznego transportu 
publicznego w aglomeracji śląskiej, 
zasilania urządzeń elektrycznych 
i awaryjnych stacji zasilania (szpitale, 
szkoły, urzędy). Separacja wodoru 
z gazu koksowniczego może stać się 
ważnym krokiem w kierunku czyst-

szego powietrza, a sam węgiel kok-
sowy może zostać uznany za źródło 
czystej energii. Rozwój lokalnego, 
wodorowego transportu publicznego 
mógłby znacząco poprawić jakość 
powietrza w sąsiedztwie dużych 
miast poprzez redukcję zanieczysz-
czeń, niższą emisję gazów cieplar-
nianych a także redukcję hałasu. 
Innowacyjna technologia produk-
cji wodoru to jeden ze sposobów 
dywersyfikacji portfela produktów 
Grupy JSW. Jest to także szansa na 
aktywny udział branży węglowej 
we wdrażaniu polityki bezemisyjnej. 
W ten sposób możemy udowodnić, 
że działalność polskiego sektora gór-
nictwa węgla kamiennego nie stoi 
w sprzeczności z ambitnymi celami 
Unii Europejskiej w zakresie ograni-
czenia emisji CO2. Postawienie na 
wodór jako paliwo przyszłości może 
okazać się szansą dla polskiego 
górnictwa.

Spółka Aurora Tech będzie się zaj-
mować projektowaniem i produkcją 
ogniw wodorowych oraz superkon-
densatorów do magazynowania 
energii elektrycznej. Spółka ta jest 
innowacyjnym startupem techno-
logicznym skupiającym swoją dzia-
łalność na wodorowych ogniwach 
paliwowych, superkondensatorach 
i opartych na tych technologiach 
systemach magazynowania energii, 
wspomaganych własnymi unikalny-
mi rozwiązaniami IT.

Kolejny sygnatariusz listu intencyj-
nego - spółka Solaris Bus & Coach - 
jest zainteresowany wdrożeniem 
i rozwojem w Polsce ekologicznego 
transportu publicznego opartego na 
wodorze w dużych aglomeracjach 
miejskich, w tym w aglomeracji 
śląskiej. Działa w obszarze elektro-
mobilności już od 2001 r., kiedy to 
rozpoczęła produkcję trolejbusów. 
Następnie przyszedł czas na autobu-
sy hybrydowe i wreszcie w 2011 r. 
zaprezentowała pierwszy polski 

autobus bateryjny. Dzisiaj jest jedną 
z najbardziej zaawansowanych tech-
nologicznie firm w tym segmencie 
w Europie. Spółka Solaris do tej pory 
sprzedała ponad 200 autobusów 
elektrycznych, które jeżdżą m.in. 
w: Austrii, Czechach, Hiszpanii, 
Niemczech, Szwecji i w Polsce. 
Autobusy marki Solaris z wodoro-
wym ogniwem paliwowym jeżdżą 
już w Hamburgu oraz w Rydze.

Jednocześnie JSW rozmawia z Gór-
nośląsko-Zagłębiowską Metropolią 
o włączeniu się w projekt dotyczący 
separacji i wykorzystania wodoru 
z nadmiarowego gazu koksowni-
czego. Wodór ten mógłby zasilać 
ogniwa paliwowe w perspekty-
wicznych pojazdach komunikacji 
miejskiej. Prowadzone są również 
rozmowy z dostawcami technologii 
pozwalających z gazu koksownicze-
go ekstraktować wodór.

Konieczne jest obalenie mitu, mówiącego, 
że węgiel kamienny to paliwo przestarzałe 

i schyłkowe. Węgiel, na równi z innymi 
wydobywanymi i nieodnawialnymi 

węglowodorami, może być wykorzystywany 
efektywnie w bardzo wielu gałęziach 

gospodarki.

Węgiel i koks kluczem do innowacyjnego paliwa wodorowego 
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Nowopowstała spółka JSW Inno-
wacje była partnerem International 
Mining Forum 2017, odbywającego 
się w dniach 28-30 czerwca 
2017 r. Gospodarzem konferencji 
z udziałem ponad dwustu ekspertów 
i praktyków z całego świata była 
Jastrzębska Spółka Węglowa. 
Motywem przewodnim tegoroczne-
go Forum były innowacje w przemy-
śle wydobywczym. W ciągu trzech 
dni trwania International Mining 
Forum w sesji plenarnej oraz dwu-
nastu sesjach tematycznych wzięło 
udział ponad dwustu ekspertów 
i praktyków z całego świata.

Sześciuset uczestników z całego 
świata, dwadzieścia trzy referaty 
w sesji plenarnej i ponad sto 
trzydzieści referatów w dwunastu 
sesjach tematycznych. To efekt 
trzech dni obrad podczas Międzyna-
rodowego Forum Górniczego, jakie 
odbyło się w zakładach Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej

Najważniejsze jednak są nowe 
pomysły i rozwiązania dla górnictwa, 
nad którymi JSW i JSW Innowacje 
będą teraz pracować. Podczas obrad 
pojawiły się aż czterdzieści trzy pro-
pozycje wniosków innowacyjnych. 
 – Wszyscy wiemy, że innowacje 
w branży wydobywczej są niezwy-
kle trudne do wprowadzenia, ale 
konieczne, więc podejmujemy ten 
temat. IMF 2017 doskonale wpisuje 
się w strategię rozwoju całej grupy 
kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej – powiedział Artur Dyczko, 
ówczesny pełnomocnik ds. technicz-
nych JSW, a dziś członek zarządu 
ds. strategii i rozwoju. 

Najważniejsze projekty rekomendo-
wane przez naukowców do dalszych 
prac dotyczą rozwoju podziemnej 
eksploatacji złóż, systemu telekomu-
nikacji i monitoringu pracy maszyn. 
Wszystko po to, aby wydobycie było 
jeszcze bardziej wydajne i bezpiecz-
ne dla załogi.  

Kolejny wniosek dotyczy nowych 
technik i technologii wykorzystywa-
nych podczas wydobycia. Dokładnie 
chodzi o automatyzację ciągów 
technologicznych, rozwój systemów 
napędowych przenośników taśmo-
wych i ich odpowiedniego stero-
wania, aby w przyszłości osiągnęły 
wyższą sprawność i zmniejszyły 
energochłonność całego układu. 

Metan, wentylacja i klimatyzacja 
kopalń, to następne zagadnienie, 
które spotkało się z ogromnym zain-
teresowaniem uczestników Forum. 
Spółka JSW Innowacje zaangażuje 
się w prowadzenie badań nad obni-
żeniem kosztów klimatyzacji 
i wydłużeniem czasu pracy górników 
w wyrobiskach, przez zapewnienie 
im właściwych warunków klima-
tycznych. Badania będą również 
dotyczyć poprawy efektywności 
schładzania powietrza w rejonie 
ścian eksploatacyjnych i pracach 
przygotowawczych na dużych głębo-
kościach przy wysokiej temperaturze 
skał. Ciekawym rozwiązaniem może 
się też okazać wiercenie otworów 
metanowych w pokładzie węgla 
przed rozpoczęciem eksploatacji 
pokładów. 

Ponadto naukowcy i praktycy 
zwrócili uwagę na nowatorskie tech-
nologie głębienia szybów, a także 
rewitalizację terenów pogórniczych 
i przekształcenia ich w obiekty 
przemysłowe. JSW Innowacje roz-
pocznie również prace w kierunku 
nowoczesnej konstrukcji aparatów 
ucieczkowych albo innego skutecz-
nego rozwiązania dla pracowników 
podziemnych. 

- Próbujemy tematy, które były 
prezentowane, przekuć w programy 
badawcze, ustalić główne kierunki, 
którymi będziemy się zajmować 
i aplikować o środki na ich reali-
zację. Pierwsze kroki zostały już 
podjęte. Teraz musimy zorganizo-
wać odpowiednie zespoły robocze. 

Pamiętajmy, że to są na razie kon-
cepcje, natomiast wszyscy wiemy, że 
musimy realnie na nie spojrzeć pod 
kątem finansowym – podsumował 
Artur Dyczko, Zastępca Prezesa 
Zarządu JSW ds. Strategii i Rozwoju. 

Podczas International Maining 
Forum podpisano dwanaście 
listów intencyjnych, które zapocząt-
kowały współpracę pomiędzy JSW, 
a firmami oraz uczelniami mogącymi 
wnieść nowe pomysły i rozwiązania 
technologiczne do górnictwa. 

International Maining Forum to 
impreza cykliczna, która odbywa 
się w różnych miejscach na całym 
świecie. Jastrzębska Spółka Węglowa 
po raz pierwszy była gospodarzem 
tej prestiżowej i ważnej konferencji. 
Została zorganizowana pod hono-
rowym patronatem Ministerstwa 
Energii i Ambasady Australii.

CEL 1CEL 1

Reasumując, konieczne jest z jednej 
strony „odczarowanie”, czy raczej 
odmitologizowanie węgla kamienne-
go. Służyć temu ma m.in. branżowa 
inicjatywa „Górnictwo OK”. 

Z drugiej uruchomienie potencjału 
innowacyjnego ludzi zatrudnionych 
w Grupie JSW oraz zachęcenie 
podmiotów zewnętrznych (biznesu, 
ośrodków akademickich) do współ-
pracy w tym obszarze. Albowiem 
również potencjał współpracy 
w zakresie badań i rozwoju (BiR) 
pomiędzy Grupą JSW a innymi 
przedsiębiorstwami (B2B) oraz świa-
tem nauki (B2U) jest również dalece 
niewykorzystany. Brak efektywnej 
współpracy w obszarze badań 
i rozwoju stanowi również bolączkę 
całej polskiej gospodarki, na czym 
zdecydowanie traci potencjał i kon-
kurencyjność polskiego przemysłu.

Należy również mieć świadomość 
tego, że to Polska posiada jedne 
z większych złóż węgla kamiennego. 
Inne kraje UE, nieposiadające jego 
złóż, nie będą inwestować w bada-
nia zmierzające do przywrócenia 
węglowi jego świetności, uczynienia 
go nowoczesnym paliwem. Jeżeli 
nowoczesne rozwiązania nie zostaną 
zaproponowane i wdrożone przez 
Polaków, nie zostaną najpraw-

dopodobniej wdrożone w ogóle. 
Po polskiej stronie leży również 
poszukiwanie takich innowacyjnych 
rozwiązań technicznych, które sam 
proces pozyskiwania i przeróbki 
węgla uczynią bezpiecznym, przyja-
znym dla środowiska oraz efektyw-
nym, i to nie tylko pod względem 
ekonomicznym.

W pierwszym kroku władze JSW 
podjęły decyzję o skonsolidowaniu 
i skoncentrowaniu w jednym 
miejscu kluczowych kompetencji 
w zakresie badań i rozwoju, 
tj. zdecydowały w 2017 roku 
o powołaniu do życia Jastrzębskiego 
Centrum Innowacji i Rozwoju (JSW 
Innowacje). Pomysł na stworzenie 
JSW Innowacji zakłada skupienie 
w jednym miejscu podstawowych 
kompetencji w zakresie innowacji 
oraz zabezpieczenie niezbędnych 
środków na badania rozwojowe. 
Z jednej strony wzmocni to poten-
cjał realizacji projektów badaw-
czo-rozwojowych wewnątrz grupy 
kapitałowej, z drugiej pozwoli na 
stworzenie platformy współpracy 
z jednostkami akademickimi i ośrod-
kami naukowymi, a także biznesem. 
Co więcej, podejmowanie współpra-
cy umożliwi realizowanie większych, 
bardziej ambitnych projektów 
o większym potencjale. Pozwoli 

również na skuteczniejsze pozy-
skiwanie zewnętrznych środków 
na badania. Pierwszym zadaniem, 
przed którym staje Centrum 
Innowacji i Rozwoju jest zdefinio-
wanie listy projektów badawczych 
wartych podjęcia, które ze względu 
na specyfikę Grupy JSW, mogłyby 
przyczyniać się do budowania real-
nej przewagi. Charakter projektów, 
które znaleźć by się miały w zakresie 
zainteresowania JSW Innowacje, jest 
bowiem ściśle określony. Projekty 
ukierunkowane byłyby m.in. na:
• wydłużenie okresu eksploatacji 

posiadanych aktywów,
• sterowanie jakością prowadzonego 

procesu,
• wzrost wydajności majątku pro-

dukcyjnego i rentowności grupy 
kapitałowej.

Grupa JSW, przy udziale JSW In-
nowacje, ma ambicję angażowania 
szerokorozumianego środowiska, 
do podejmowania dyskusji o proble-
mach wspólnych dla branży i moż-
liwościach ich wspólnego rozwiązy-
wania, tj. realizowania wspólnych 
projektów badawczo-rozwojowych 
i wypracowywania konkretnych 
rozwiązań z obszaru czystych tech-
nologii węglowych, które umożliwią 
lepsze wykorzystanie złóż węgla 
i towarzyszących mu surowców, itp. 

Grupa JSW, przy udziale JSW Innowacje, 
ma ambicję angażowania szerokorozumianego 
środowiska, do podejmowania dyskusji 
o problemach wspólnych dla branży 
i możliwościach ich wspólnego rozwiązywania.

International Mining Forum 2017 - innowacje w przemyśle wydobywczym
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Grupa JSW dąży również do nawią-
zania lub odnowienia współpracy 
z najlepszymi polskimi uczelniami 
wyższymi i ośrodkami naukowy-
mi, przede wszystkim mając na 
względzie potencjał ewentualnej 
współpracy naukowo-badawczej, 
ale nie tylko. Zacieśnienie relacji 
to również możliwość wniesienia 
na polskie uczelnie informacji 
o praktyce rynku i jego problemach, 
co pośrednio może przełożyć się 
na kształtowanie programów na-
uczania na kierunkach związanych 
z górnictwem węgla kamiennego, 
tak by uczynić je bardziej praktycz-
nymi i dostosowanymi do obecnych 
i przyszłych potrzeb górnictwa, 
branż powiązanych z górnictwem 
oraz sektorów, będących głównymi 
konsumentami węgla. Grupa JSW 
jako podmiot działający w warun-
kach rynkowych będzie wspierać 
badania problemów, których 
rozwiązanie może przełożyć się 
na praktyczne zastosowania 
i wdrożenia w Grupie JSW, a nie 
planuje włączać się np. w projekty 
z zakresu badań podstawowych, czy 
angażować się w finansowanie pu-
blikacji czy konferencji naukowych 
o znaczeniu bardziej teoretycznym 
niż praktycznym.

Kluczowe znaczenie ma spojrzenie 
na badania i innowacyjne projekty 
poprzez pryzmat efektywności, 
w tym rentowności projektów. 
Podejmowane projekty badawczo
-rozwojowe muszą z jednej strony 
dotyczyć problemów badawczych 
bezpośrednio znajdujących zastoso-
wania praktyczne w górnictwie lub 
branżach powiązanych. Warunkiem 
koniecznym jest to, by relacja 
wartości potencjalnych korzyści 
z realizowanych projektów, jakie 
Grupa JSW może uzyskać do 
wielkości środków angażowanych 
przez JSW na potrzeby tych projek-
tów - spełniała założone, minimal-
ne kryteria. Oczywiście w zakresie 
zainteresowań Grupy JSW są 
również korzyści inne niż finansowe. 
Mowa o projektach ograniczających 
ryzyko BHP, ryzyko środowiskowe 
lub społeczne. Na szczególną
 uwagę zasługują wszelkie projekty
 ukierunkowane na ekonomicznie 
uzasadnione metody wykorzystania 
surowców towarzyszących wydo-
byciu i przetwarzaniu węgla. Obok 
dziś już cennych surowców, takich 
jak metan czy gaz koksowniczy, 
otwartą pozostaje kwestia m.in. 
opłacalnych alternatywnych sposo-
bów gospodarczego wykorzystania 
skały płonnej, czy efektywnych 
i innowacyjnych sposobów odsalania 
wód dołowych, które z jednej strony 
wpłyną na ochronę środowiska,
a z drugiej uczynią proces odsalania 
- rentownym. Ogromną rolę w tego 
typu badaniach powinny odegrać 
zewnętrzne źródła finansowania, 
zwłaszcza w przypadku projektów 
o niższej potencjalnej opłacal-
ności (tak, by wsparcie środkami 
zewnętrznymi pozwoliło spełnić 
minimalne kryteria dla zaangażo-
wania środków własnych Grupy 
JSW). Zarządzający Grupą JSW są 
przekonani, że tego typu działania 
badawcze, które mogą przełożyć się 
na wymierne korzyści bezpieczeń-
stwa pracy lub środowiskowe mają 
duże szanse na wsparcie ze strony 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju.

Nowoczesne drony w JSW

W maju 2017 roku ruszył pilotażo-
wy program wykorzystania powietrz-
nych systemów bezzałogowych 
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Mają znaleźć szerokie 
zastosowanie, jak chociażby 
w pomiarach geodezyjnych.

Na terenie kopalni Pniówek odbyły 
się pierwsze loty testowe powietrz-
nych systemów bezzałogowych. 
Drony wyposażone w specjali-
styczny sprzęt (kamery, czujniki, 
oprogramowanie), dostarczają 
firmom kompleksowe rozwiązania. 
Mają wpływ na rozwijanie przed-
sięwzięć badawczo-rozwojowych 
i poprawę funkcjonowania przed-
siębiorstw należących do różnych 
branż w tym także wydobywczych. 
Autonomiczne bezzałogowce 
wyposażone w odpowiedni sprzęt 
są precyzyjne, efektywne a przede 
wszystkim tańsze od tradycyjnych 
urządzeń Wykorzystanie poten-
cjału technologicznego dronów 
wpłynie na poprawę efektywności 
procesów planistycznych, poprawę 
stanu i bezpieczeństwa infrastruk-
tury naziemnej, przyczyni się do 
wygenerowania oszczędności w 
zakresie wykonywanych do tej pory 
pomiarów oraz dostarczy informacji 
mogących wpłynąć na kształt i prze-
bieg wybranych procesów w JSW. 

Polska posiada jedne z większych 
złóż węgla kamiennego. Inne kraje 
UE, nieposiadające jego złóż, nie będą 
inwestować w badania zmierzające do 
przywrócenia węglowi jego świetności, 
uczynienia go nowoczesnym paliwem. 



RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY JSW ZA ROK 2017 RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY JSW ZA ROK 2017
34 35

CEL 1CEL 1

W 2017 roku Grupa JSW rozpoczęła 
realizację kilku kluczowych projek-
tów w obszarze badań i rozwoju. 
Najważniejsze z nich to: 

• Model złoża i planowanie 
produkcji. System informatyczny 
zarządzania danymi złożowymi, 
bazujący na nowoczesnych algo-
rytmach geostatystycznych oraz 
wizualizacjach przestrzennych, 
służący podniesieniu jakości 
planowania produkcji, 
w tym planowania strategicznego 
w szerszym horyzoncie czaso-
wym. System pozwala zarówno 
modelować budowę geologiczną 
jak i projektować górnicze obiekty 
budowlane o różnym przeznacze-
niu, w nawiązaniu do strategicz-
nych założeń dotyczących między 
innymi: wydajności, jakości węgla, 
dostępnych zasobów sprzętowych 
i ludzkich, itd. Wdrożenie do-
celowe zakłada zmianę sposobu 
planowania produkcji nie tylko 
w ujęciu strategicznym, ale rów-
nież krótkoterminowym.

• Testy innowacyjnych napędów. 
Projekt realizowany w celu testo-
wania nowoczesnej technologii 
napędowej w kopalniach JSW we 
współpracy z wiodącymi dostawca-
mi maszyn i urządzeń górniczych. 
Celem projektu jest wprowadzenie 
do cyklu produkcyjnego najnow-
szych technologii ograniczających 
awarie, podnoszących elastycz-
ność pracy i sterowania napędu, 
ograniczających zużycie energii. 
Przykładem może być planowane 
testowanie w KWK „Pniówek” 
napędów o wysokim momencie 
obrotowym firmy Caterpillar, 
sterowanych poprzez zespół prze-
mienników napięć. Jest to jeden 
z głównych obecnie wątków inno-
wacyjnych w omawianym obszarze 
dla przemysłu wydobywczego.

• Samodzielna obudowa kotwowa. 
Projekt realizowany w kooperacji 
z wiodącymi producentami ma-
szyn górniczych oraz jednostkami 
naukowo-badawczymi. Celem 
projektu jest test obecnie dostęp-
nych technologii kotwowych, 
w celu analizy możliwości stosowa-
nia tego typu systemów aktywnego 
kierowania stropem w warunkach 
kopalń JSW. Wiodący producenci 
węgla na świecie, wykorzystujący 
techniki podziemnej eksploata-
cji złóż z powodzeniem stosują 
obudowę kotwową, przekonując, 
że rozwój tej techniki umożliwia 
obecnie jej zastosowanie również 
w wymagających warunkach 
geologiczno-górniczych typowych 
dla kopalń JSW. Argumentem 
stojącym za stosowaniem tego typu 
obudowy w polskim górnictwie jest 
niewątpliwie dużo wyższa efektyw-
ność robót wynikająca z wyższej 
wydajność drążenia wyrobisk oraz 
dużo niższych kosztów. Pilotażowe 
zastosowanie obudowy kotwowej 
zaplanowano na KWK „Budryk”.

• Rewitalizacja KWK „Krupiński”. 
Projekt realizowany w kooperacji 
z wiodącymi jednostkami naukowo
-badawczymi na poziomie studium 
wykonalności projektów, w tym 
o charakterze innowacyjnym, ta-
kich jak : budowa hydroelektrowni 
szczytowo-pompowej w oparciu 
o infrastrukturę podziemnej 
kopalni, magazynowanie wypro-
dukowanej energii z użyciem farm 
fotowoltaicznych ulokowanych na 
dostępnej części obiektu gospo-
darki odpadami wydobywczymi, 
zagospodarowanie metanu, budo-
wa zaplecza remontowego Spółki 
JZR wraz z budynkiem biurowym 
wykorzystującym odnawialne 
źródła energii, park technologiczny 
oraz interaktywne centrum nauki 
(więcej patrz: Cel 5: Szanujemy 
środowisko naturalne oraz najbliż-
sze otoczenie przyrodnicze 
i społeczne terenów, na których 
JSW prowadzi swoją działalność).

Pomysł na stworzenie JSW Innowacji 
zakłada skupienie w jednym miejscu 

podstawowych kompetencji w zakresie 
innowacji oraz zabezpieczenie niezbędnych 

środków na badania rozwojowe. 

Wspólny program badawczy z GIG 
na rzecz rozwoju nowoczesnego górnictwa

Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Główny Instytut 
Górnictwa podpisały 13 marca 2017 r. w Katowicach 
list intencyjny dotyczący wspólnego programu badaw-
czego na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii 
eksploatacji węgla oraz rewitalizacji terenów pogór-
niczych. Program badawczy ma na celu utrzymanie 
konkurencyjności i bezpieczeństwa polskiego sektora 
paliwowo-energetycznego poprzez transfer najlepszej 
wiedzy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
i technologii.

Współpraca z Instytutem Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi PAN

W maju 2017 roku Jastrzębska Spółka Węglowa 
podpisały z Instytutem Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk wzajemne 
porozumienie o współpracy.

Pracownicy wspólnie będą realizować programy 
badawcze, które doprowadzą do poprawy innowacyj-
ności, efektywności technicznej, ekonomicznej oraz 
do wzrostu wartości JSW. Współpraca ma dotyczyć 
zastosowania nowoczesnych narzędzi oraz wiedzy 
naukowej w odniesieniu do eksploatacji i przeróbki 
węgla oraz rewitalizacji terenów pogórniczych. Zada-
nia te będą realizowane z wykorzystaniem funduszy 
własnych oraz zewnętrznych. Dla pracowników to 
szansa na rozwój zawodowy i bliższą współpracę 
pomiędzy JSW a IGSM PAN. 

Razem z UKSW na rzecz 
innowacyjnych rozwiązań 
w górnictwie

Jastrzębska Spółka Węglowa oraz 
Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) 
podpisały list intencyjny dotyczący 
współpracy na rzecz wspólnych prac 
badawczych i edukacji. Rezultatem 
przyszłych projektów, związanych 
m.in z technologiami informatycz-
nymi i ochroną środowiska mają 
być prace badawcze, które zostaną 
wykorzystane komercyjnie w JSW.

Współpraca sygnatariuszy umożliwi 
realizację wspólnych prac badaw-
czo-rozwojowych JSW i UKSW 
w zakresie rozwoju nowoczesnych 
technologii, które wpłyną m.in. na 
zwiększenie efektywności produkcji 
(informatyzacja), zagospodarowanie 
produktów ubocznych wydobycia 
węgla (np. metan) oraz ograniczenie 
negatywnego wpływu działalności 
spółki na środowisko naturalne.  
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Wspólny program badawczy AGH i JSW

W listopadzie 2017 roku w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej ruszył 
program badawczy realizowany przy 
współpracy z Wydziałem Górnictwa 
i Geoinżynierii Akademii Górniczo
-Hutniczej w Krakowie. Program 
potrwa dwa lata i będzie koordyno-
wany przez JSW Innowacje. W tym 
czasie naukowcy dokonają analizy 
i wskażą obszary, w których możliwa 
będzie poprawa efektywności pro-
wadzonego procesu produkcyjnego 
w JSW.

Realizowany program badawczy 
jest ogromnym przedsięwzięciem. 
Składają się na niego trzy obszary: 
górniczy, gdzie kluczowym elemen-
tem będzie temat optymalizacji 
robót przygotowawczych, w tym 
zwiększenia udziału kotwienia. Ko-
lejne obszary to przeróbka i odpady. 

Naukowcy zwracają uwagę, że 
głównym celem projektu w obszarze 
górniczym będzie obniżenie kosz-
tów drążenia i utrzymywania wyro-
bisk górniczych, a także zastosowa-
nie obudowy kotwiowej. - Wciąż 
brakuje nam optymalnego systemu 
mechanizacji. Operujemy tymi sa-
mymi urządzeniami jak dwadzieścia 
lat temu, a spodziewamy się wzrostu 
efektywności. Nie ma nowocze-
snych rozwiązań, dlatego mamy 
nad czym pracować. Będziemy 
proponować zastosowanie nowych 
urządzeń wielofunkcyjnych częścio-
wo już sprawdzonych w Bogdance – 
powiedział dr inż. Zbigniew Rak 
z Wydziału Górnictwa i Geoinżynie-
rii Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Naukowcy stawiają Jastrzębska 
Spółkę Węglową za przykład tego, 
jak należy dbać o ochronę środowi-
ska. Jednocześnie przekonują, że 
w górnictwie można zrobić więcej, 
aby było jeszcze lepiej postrzegane. 
– Musimy odejść od sposobu myśle-
nia o odpadach jako materiale, który 
należy gdzieś ulokować. Musimy 
myśleć, jakie produkty możemy 

z nich wykorzystać na własne 
potrzeby, żeby mogły przynieść 
korzyść. Tak więc produktowe po-
dejście do odpadów pogórniczych 
i rekultywacji może przyczynić się 
do poprawy wizerunku górnictwa. 
To jest temat nośny i górnictwo 
powinno pokazać, że bierze w tym 
aktywny udział – podkreśla dr inż. 
Radosław Pomykała Prodziekan ds. 
kształcenia na Wydziale Górnictwa 
i Geoinżynierii Akademii Górniczo
-Hutniczej. 

We wszystkich obszarach podstawo-
wą kwestią będzie poprawa bezpie-
czeństwa, wydajności robót i polep-
szenie komfortu załogi. Górnictwo 
jest jedno, zagrożenia podobne, 
a koszty wysokie, dlatego naukowcy 
i praktycy mają nad czym pracować. 
Jastrzębska Spółka Węglowa jest za-
interesowana rozwiązaniami, które 
sprawdziły się w innych kopalniach 
- Te nasze spotkania są kluczowe, 
ponieważ jesteśmy na styku nauki 
i praktyki. Chodzi głównie o wy-
mianę doświadczeń. Jak wiadomo, 
głównym ośrodkiem kosztowym dla 
JSW jest dół, co jest bezpośrednio 
związane z produkcją i wydoby-
ciem. Jeżeli wraz ze wzrostem 
głębokości i komplikacjami geolo-
gicznymi nie podejmiemy działań 
redukujących ten koszt, to w pew-
nym momencie możemy spotkać 
się ze ścianą, która uniemożliwi nor-
malne funkcjonowanie – powiedział 
dr inż. Zbigniew Rak z Wydziału 
Górnictwa i Geoinżynierii Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Stałe udosko-
nalanie produkcji, a także obniżanie 
kosztów wydobycia są niezbędne 
do tego, aby górnictwo mogło się 
rozwijać. - Współpraca z otocze-
niem naukowym to paliwo, które 
napędza nas do działania. Chcemy 
uniknąć sytuacji, w której powstają 
wielomilionowe projekty badaw-
cze, które nie będą miały żadnego 
zastosowania. Zawsze patrzymy na 
interes zakładów JSW i chcemy, aby 
te rozwiązania miały implemen-

tację w przemyśle – podsumował 
Jacek Srokowski, zastępca prezesa 
JSW Innowacje. Dzięki współpracy 
środowisk naukowych, praktyków 
i inżynierów wypracowane zostaną 
konkretne rozwiązania odpowiada-
jące potrzebom Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Niektóre programy 
z pewnością znajdą zastosowanie 
w kopalniach JSW. 

- Praktyczne ograniczenie kosztów 
wydobycia oraz przyspieszenie prac 
przygotowawczych w kopalniach 
JSW możliwe będzie w przyszłości 
tylko dzięki zastosowaniu techniki 
kotwienia i zmniejszeniu wydoby-
cia kamienia - wiemy o tym i stąd 
powołaliśmy do życia programy 
EFEKYWNOŚĆI i JAKOŚĆ. Dobre 
rozpoznanie złoża i lepsze plano-
wanie produkcji musi umożliwić 
ograniczenie wydobycia kamienia, 
co znacząco wpłynie na nasze kosz-
ty produkcji. Światowym rynkiem 
surowców mineralnych rządzą 
cykle koniunkturalne. Wiemy 
o tym i chcemy przygotować Spółkę 
do kolejnego cyklu niższych cen. 
Musimy otworzyć się na zmiany, 
które w mojej ocenie są szansą. Mu-
simy praktycznie wdrożyć w życie 
nowe i sprawdzone rozwiązania dla 
dobra nas wszystkich, a zwłaszcza 
bezpieczeństwa JSW. Stać nas na to, 
dlatego zróbmy to teraz – powie-
dział podsumowując dyskusję 
z naukowcami Artur Dyczko, 
Zastępca Prezesa Zarządu ds. 
Strategii i Rozwoju.

CEL 1CEL 1

Lubelskie innowacje 
dla górnictwa w JSW

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
podpisano trójstronne porozumie-
nie w sprawie współpracy przy 
wdrażaniu nowoczesnych technolo-
gii, a także projektowaniu nowych 
maszyn i urządzeń w kopalniach 
JSW. List intencyjny podpisali 
27 października 2017 roku przed-
stawiciele JSW, JSW Innowacje oraz 
lubelskiej spółki Sigma, zajmującej 
się systemowym wdrażaniem no-
wych rozwiązań dla górnictwa.

Spółka istnieje na rynku od ponad 
dwudziestu lat. Początkowo swoje 
rozwiązania kierowała przede 
wszystkim na potrzeby LW Bogdan-
ka, gdzie były testowane i weryfiko-
wane przez kadrę inżynieryjną ko-
palni. Obecnie SIGMA jest mocno 
obecna również w górnictwie ślą-
skim.  SIGMA rozwiązuje problemy 
techniczne kopalń, które zdarzają 
się w wyrobiskach podziemnych. 
W wielu przypadkach, ciężką pracę 
fizyczną załogi udaje się zastąpić 
mechanizacją. Stałe udoskonalanie 
procesów technologicznych, a także 
projektowanie nowych maszyn 
i urządzeń jest niezbędne do tego, 
aby branża górnicza mogła się 
rozwijać. 

Koncepcja Regionalnego 
Klastra Energii 

Jastrzębska Spółka Węglowa 
we współpracy z Krajową Agencją 
Poszanowania Energii SA opracowu-
je koncepcję klastra energii, którego 
celem byłby rozwój energetyki roz-
proszonej opartej nie tylko o odna-
wialne, ale również konwencjonalne 
źródła energii, służący poprawie 
bezpieczeństwa energetycznego, 
poprawie środowiska naturalnego 
i wzmocnieniu lokalnej gospodarki. 
Zgodnie z obowiązującymi 
restrykcjami klaster energii może 
zostać zawiązany i funkcjonować 
na obszarze nie większym niż pięć 
gmin lub jeden powiat. Inicjatywa 
klastra energii może przyczynić się 
do rozwoju obszarów wiejskich, 
pobudzenia i rozwoju energetyki.

Podstawowe cele Regionalnego 
Klastra Energii wykorzystanie 
niezagospodarowanych, lokalnych 
zasobów metanu

• wykorzystanie nadwyżek energii 
elektrycznej, np. w celu rozwoju 
elektromobilności

• poprawa jakości powietrza

• tworzenie warunków do 
prowadzenia prac badawczych 
nad innowacyjnymi rozwiązaniami 
w zakresie:
– transportu elektrycznego
– wytwarzania i dystrybucji energii
– inteligentnych sieci
– zarządzania popytem

Koncepcja budowy elektrowni 
szczytowo-pompowej 

Konsorcjum jest zainteresowane 
zaprojektowaniem, a następnie 
budową na terenach po byłej KWK 
Krupińsk, elektrowni szczytowo
-pompowej w JSW S.A. Posiada 
doświadczenie w projektowaniu 
i budowie takich instalacji: 
ESP Żydowo, ESP Żarnowiec, 
ESP Porąbka-Żar, ESP Solina.

W elektrowni szczytowo pompowej 
zamienia się energię elektryczną na 
energię potencjalną grawitacji po-
przez wpompowanie wody ze zbior-
nika dolnego do górnego w okresie 
nadwyżki produkcji nad zapotrzebo-
waniem na energię elektryczną, 
a następnie, w godzinach szczytu, 
następuje odwrócenie procesu. 
Energia elektryczna jest skupowana 
w okresie kiedy jest najtańsza, 
a oddawana do systemu w okresie 
najwyższego zapotrzebowania i za 
wysoką cenę. Istotną zaletą takiej 
elektrowni jest możliwość bardzo 
szybkiego jej uruchomienia w na-
głym przypadku, pełną moc osiąga 
ona w ciągu kilku minut. Elektrow-
nie szczytowo-pompowe są najpow-
szechniej używanymi magazynami 
energii elektrycznej.
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CEL 2: SZANUJEMY ŻYCIE I ZDROWIE
I NIE IDZIEMY NA USTĘPSTWA W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA

CEL 2

Górnictwo, jak i inne działalności 
związane z mechaniczną przeróbką 
i dalszym przetwarzaniem węgla, 
należą do potencjalnie bardzo 
ryzykowanych, jeśli chodzi 
o zagrożenie wypadkami przy 
pracy, w tym wypadkami o ciężkimi, 
włączając w to wypadki śmiertelne. 
Niemniej potencjalne zagrożenie 
nie musi przekładać się na wypadki, 
o ile obszarem tym zarządza się 
konsekwentnie w sposób rzetelny 
i usystematyzowany. Dlatego też 
sprawy dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w JSW są trakto-
wane równorzędnie z produkcją 
i wynikiem ekonomicznym. 
W przypadku zarządzania bezpie-
czeństwem I higieną pracy (BHP) cel 
wydaje się być oczywisty, tj. ograni-
czenie liczby i tego typu zdarzeń, 
w tym cel „zerowej” liczby wypad-
ków śmiertelnych. Podejście GK JSW 
zostało zdefiniowane i zawiera się 
w Strategii Zrównoważonego Roz-
woju na lata 2017-2020.

Aby móc zrealizować cel podstawo-
wy związany ograniczeniem wypad-
kowości, strategia zakłada m.in.:

• utrzymanie certyfikowanych syste-
mów zarządzania PN-N-18001 
w zakresie wydobywanie, przerób-
ka i sprzedaż węgla (w ramach zin-
tegrowanego systemu zarządzania

• zaangażowanie pracowników 
w udoskonalanie systemu zarzą-
dzania BHP, w tym wypracowy-
wanie rozwiązań, które byłyby 
ukierunkowane na specyfikę kon-
kretnych stanowisk pracy

• utrzymanie wysokiej jakości szko-
leń BHP, ze szczególnym uwzględ-
nieniem aktualności i praktyczno-
ści omawianych zagadnień (strefa 
sztygara i nie tylko)

 [1
03

-1
, 1

03
-2

, 1
03

-3
] Fundamentem zarządczego podej-

ścia do bezpieczeństwa jest i musi 
być system zarządzania BHP, który 
jest zgodny z wymaganiami normy 
PN-N-18001 w zakresie wydoby-
wanie, przeróbki i sprzedaży węgla 
i stanowi element zintegrowanego 
systemu zarządzania. Zobowią-
zuje on władze zakładów JSW do 
zapewnienia niezbędnych środ-
ków i zasobów mających na celu 
kreowanie bezpiecznych postaw 
pracowników oraz monitorowanie 
zagrożeń i ograniczanie ich wpływu 
na środowisko pracy. Pozwala to 
doskonalić działania w tych obsza-
rach, w szczególności podejmować 
działania zapewniające stosowanie 
bezpiecznych procesów technolo-
gicznych, dążyć do zapobiegania 
wypadkom, chorobom zawodowym 
i zdarzeniom potencjalnie wypadko-
wym. Wśród kluczowych procedur 
związanych z BHP należy wymienić 
następujące „Identyfikacja zagrożeń 
i ocena ryzyka zawodowego” (PZB-
7.01), „Wypadki przy pracy, choroby 
zawodowe oraz zdarzenia poten-
cjalnie wypadkowe” (PZB-7.02), 
„Monitorowanie bezpieczeństwa 
i higieny pracy” (PZB-8.01), „Dzia-
łania w JSW S.A. podczas wypadku 
masowego lub katastrofy przemy-
słowej.” (PZB-8.02). Inne procedury 
określające zasady zarządzania 
operacyjnego ważne z punktu 
widzenia kwestii pracowniczych, to: 
„Zarządzanie zasobami ludzkimi” 
(PSZ-6.01), „Szkolenia” (PSZ-6.02) 
oraz „Komunikacja wewnętrzna 
i zewnętrzna” (PSZ-5.02).

Mimo koniecznych działań opty-
malizacyjnych po stronie wydatków 
i wciąż obowiązującego reżimu 
kosztowego, oszczędności nie mogą 
być dokonywane kosztem wzrostu 
ryzyka w zakresie BHP, tj. corocz-
nie zabezpieczane będą środki 
finansowe na profilaktykę w zakresie 
BHP, szczególnie na profilaktykę 
w zakresie zagrożeń naturalnych, 
technicznych, niezbędne środki 
ochrony indywidualnej i zbiorowej 
na poziomie stanowiącym określony 
procent kosztów ogółem. Także 
działania w zakresie u nowocześnie-
nia parku maszynowego i rozwią-
zań mających na celu poprawę 
warunków pracy przyczynią się do 
komfortu pracy oraz zwiększenia jej 
bezpieczeństwa.

Z kolei, m.in. poprzez położenie 
większego nacisku na wdrażanie 
rozwiązań innowacyjnych plano-
wane jest wdrażanie rozwiązań 
technologicznych pozwalających 
na mechanizację i automatyzację 
pracy pod ziemią. W szczególności 
chodzi właśnie o wycofywanie ludzi 
z rejonów zagrożonych lub ograni-
czaniu udziału ludzi przy pracach 
obarczonych szczególnie dużym 
ryzykiem wypadku. Przełoży się to 
na ograniczenie, a być może nawet 
eliminację specyficznych kategorii 
ryzyka BHP. 

Do poprawy bezpieczeństwa przy-
czyni się planowane wprowadzenie 
rozwiązań technicznych pozwalają-
cych na monitorowanie pracy urzą-
dzeń oraz lokalizacji pracowników 
pod ziemią. Rozwiązania takie mają 
na celu ułatwienie akcji ratowniczej 
lub poszukiwawczej.
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CEL 2CEL 2

Pod hasłem „Najważniejsze jest do-
bro pracownika” w kopalni Budryk 
odbyło się VI Forum Społecznej 
Inspekcji Pracy. Do udziału w impre-
zie zaproszono przedstawicieli Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, Wyższego 
Urzędu Górniczego, związków 
zawodowych i Zakładowych Spo-
łecznych Inspektorów Pracy z JSW 
oraz innych spółek górniczych.

JSW była reprezentowana przez 
członków zarządu, którzy podkre-
ślali, że udział JSW w Forum ma być 
m.in. sygnałem otwartości Grupy 
JSW na współpracę z instytucjami 
nadzorującymi prawo pracy.

VI FORUM 
SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY

JSW, widząc coraz większą ilość 
danych pozyskiwanych w sposób 
automatyczny z procesu produkcji 
(kilkadziesiąt GB na dobę) oraz 
bacznie obserwując trendy światowe 
w dziedzinie Big Data, wprowadza 
zaawansowane narzędzia analitycz-
ne w celu zwiększenia efektywności 
procesu podejmowania decyzji 
biznesowych, a co za tym idzie 
poprawy organizacji pracy oraz 
właściwego wykorzystania maszyn. 
W czerwcu 2017 roku otwarto 
Centrum Zaawansowanej Analityki 
Danych. Nowoczesny system oraz 
specjalny zespół stale monitoruje 
parametry pacy najważniejszych 
maszyny, urządzeń i procesów 
niezbędnych podczas wydobywania, 
transportu i przeróbki węgla. 
Nowe Centrum Zaawansowa-
nej Analityki Danych to element 
kompleksowego planu zwiększenia 
efektywności zarządzania produkcją, 
który systematycznie wdraża zarząd 
spółki. 

Na potrzeby Centrum powołano 
specjalny zespół, którego zadaniem 
jest poprawa efektywności zarzą-
dzania środkami produkcji oraz 
wsparcie działań mających kluczowe 
znaczenie dla prawidłowego 
przebiegu procesu produkcyjnego 
i zarządzania przedsiębiorstwem, 
przy wykorzystaniu dostępu do peł-
nej informacji zawartej w systemach 
biznesowych i technicznych. 
Systemy te w czasie rzeczywistym 
monitorują parametry pracy maszyn 
i urządzeń wykorzystywanych 
w procesach urabiania węgla, 
odstawy, transportu i przygotowania 
frontu robót oraz innych istotnych 
procesach zwiększających bezpie-
czeństwo pracy załóg górniczych. 
Aktualnie testowana jest przez 
zespół również nowa platforma 
integracyjna, która, gromadząc, 
przetwarzając i analizując dane 
pochodzące z monitoringu pracy 
maszyn i urządzeń różnych dostaw-
ców, pozwoli połączyć je z infor-
macjami zawartymi w biznesowych 
systemach informatycznych spółki, 
przez co możliwe będzie uzyskanie 
pełnego obrazu stanu technicznego 
kluczowych maszyn i urządzeń.

Światowe rozwiązania 
technologiczne w JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa, 
Główny Instytut Górnictwa oraz 
spółka Joy Global (Poland) podpisały 
trójstronne porozumienie dotyczące 
zastosowania samodzielnej obudo-
wy kotwiowej w kopalniach JSW.
Wdrożenie efektywnych technologii 
górniczych stosowanych w amery-
kańskich i australijskich kopalniach 
ma przyczynić się do realnego 
obniżenia koszów wydobycia węgla. 
Sygnatariusze przeprowadzą prace 
badawcze i opracują specjalistyczną 
dokumentację dotyczącą możliwo-
ści bezpiecznego wykorzystania tej 
technologii w kopalniach JSW. 

Obudowa kotwiowa jest powszech-
nie stosowana od wielu lat 
w światowym górnictwie węglowym. 
Stanowi ona podstawowy element 
bezpiecznego utrzymania wyrobisk 
korytarzowych. Wykorzystywana jest 
zarówno w wyrobiskach udostęp-
niających, wykonywanych w skałach 
płonnych, jak i w wyrobiskach 
przygotowawczych, wykonywanych 
w węglu. Doświadczenia kopalń 
amerykańskich i australijskich wska-
zują, że bezpiecznie spełnia swoje 
zadania nawet w słabych skałach 
stropowych. O efektywności tej 
technologii może świadczyć fakt, że 
koszty wydobycia węgla w kopal-
niach Australii i USA stosujących 
powszechnie kotwie górnicze są naj-
niższe w świecie i cechują się małym 
współczynnikiem wypadkowości.

Celem wspólnego projektu jest 
opracowanie dokumentacji odno-
szącej się do systemów urabiania 
wykorzystujących technologię 
samodzielnego kotwienia oraz 
urządzeń mających zastosowanie 
w tych systemach, rozwoju techno-
logii prowadzenia robót górniczych 
i zastosowanych urządzeń, inno-
wacji i optymalizacji wykorzystania 
wyposażenia a także zapewnienia 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
prac.

Dane pod kontrolą – Jastrzębskie Centrum Zaawansowanej Analityki 
Danych uruchomione
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Ten ostatni element, tj. dzielenie 
się rozwiązaniami i najlepszymi 
praktykami z obszaru BHP 
z innymi przedsiębiorstwami, jest 
jednym z założeń nowej strategii 
zrównoważonego rozwoju. Zarzą-
dzający, przyczyniwszy się np. do 
powołania platformy „Górnictwo 
OK”, wychodzą z założenia, że 
istnieją takie obszary, w których 
konkurenci mogą i powinni ze 
sobą współpracować. Tam bowiem 
gdzie istnieją wspólne problemy, 
tam istnieją wspólne cele, a także 
mogą istnieć wspólne rozwiązania. 
Zarządzający Grupą JSW deklarują 
otwartość na dialog i współpracę 
w zakresie BHP z innymi uczestnika-
mi rynku, m.in. w ramach inicjatywy 
„Górnictwo OK.”.

W ocenie JSW niezwykle ważne 
jest też czerpanie z wiedzy 
i pomysłowości pracowników. 
To oni, spotykają się na co dzień 
z najróżniejszymi sytuacjami i często 
mają wiedzę i ciekawe, innowacyjne 
pomysły, m.in. dotyczące BHP. Dla-
tego też istniejący system zbierania 
pomysłów, powinien być rozwijany 
i udoskonalany. Chodzi o to, by każ-
dy zatrudniony, mógł z jednej strony 
podzielić się swoimi pomysłami na 
wprowadzenie nowych, innowacyj-
nych rozwiązań, które przykładowo 
przyczynią się do obniżenia ryzyka 
wypadku. Inny wymiar wsłuchiwania 
się w głos pracowników stanowi sys-
tem umożliwiający przekazywanie 
sygnałów o nieprawidłowościach, 
m.in. w obszarze BHP i również 
w sposób anonimowy. Tego typu 
zgłoszenia dają szansę na szybką 
reakcję służbom BHP i eliminację 
zagrożenia. 

CEL 2CEL 2

Zarządzający Grupą JSW są prze-
konani o ogromnej roli ludzi i ich 
postaw w efektywnym zarządzaniu 
BHP, dlatego też starają się angażo-
wać pracowników w działania na
rzecz BHP, w tym wypracowywanie 
rozwiązań wpływających na zmianę 
nieprawidłowych postaw i zachowań 
w pracy (rutyna, bagatelizowanie
zagrożeń, brawura). Już dziś służy 
temu aktualizowana na bieżąco wie-
dza na temat wypadków i niebez-
piecznych zdarzeń w JSW w ramach 
internetowej platformy szkoleniowo-
-informacyjnej „Strefa sztygara i nie 
tylko”. Platforma obejmuje szeroki 
zasób narzędzi i informacji, które 
mogą być przydatne w codziennej 
pracy w górnictwie, dotyczących 
m.in. kwalifikacji do wykonywania 
określonych czynności w ruchu za-
kładu górniczego. W celu promowa-
nia zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz zachęcenia pracowników 
do pogłębiania wiedzy w tej dziedzi-
nie organizowane są coroczne kon-
kursy z zakresu znajomości zasadi 
przepisów bhp. Ogromne znaczenie 
ma tu również system szkoleń BHP, 
do których organizowania już dziś, 
przykłada się szczególną uwagę – 
tj. są one prowadzone przez pra-
cowników, którzy na co dzień pracu-
ją w kopalni i są praktykami, którzy 
mają aktualną i niezbędną wiedzę, 
tak na temat zagrożeń, konkretnych 
wypadków i sytuacji zagrożeń, 
a także stosowanych rozwiązań tech-
nicznych. Utrzymywanie wysokiej 
jakości szkoleń, ich udoskonalanie, 
aktualizacja i ciągłe monitorowane 
poziomu merytorycznego i skutecz-
ności, jest jednym z kluczowych 
działań na najbliższe lata.

W Ruchu Borynia i kopalni Budryk 
powstały zdjęcia do filmu doku-
mentalnego, który wyemitował 
edukacyjny kanał telewizyjny – 
Discovery Channel. Ten niezwykły 
dokument pokazał pracę górników, 
ich osobowość, wytrwałość, odwagę 
i mordercze warunki w jakich pra-
cują. Bohaterami filmu byli między 
innymi geolog z Budryka oraz gór-
nicy Ruchu Borynia – uznanego za 
jeden z najbezpieczniej pracujących 
oddziałów. Producenci przyznali , 
że film dokumentalny jest unikatowy 
na skalę światową. 

NAJBEZPIECZNIEJSZY ODDZIAŁ 
W DISCOVERY CHANNEL

Równocześnie, zgodnie z logiką 
systemów zarządzania jakością, 
identyfikowane, analizowane 
i kopiowane będą najlepsze praktyki 
BHP w poszczególnych kopalniach 
i zakładach w celu optymalnego 
i najlepszego ich wykorzystania 
dla osiągnięcia zaplanowanych 
wyników. Będzie to również dobrym 
punktem wyjścia do dzielenia się 
wiedzą i rozwiązaniami z innymi 
przedsiębiorcami.
W 2017 roku koncentrowano się na: 

• stosowaniu skutecznej profilaktyki 
w zakresie BHP adekwatnej do 
występujących zagrożeń,

• wysokim poziomie szkoleń 
oraz podnoszeniu świadomości 
w zakresie bezpieczeństwa,

• ograniczaniu wpływu tzw. czynni-
ka ludzkiego na wypadkowość.

Z uwagi na specyficzne warunki 
pracy w kopalniach JSW w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej pracow-
ników, obowiązywał poszerzony 
zakres lekarskich badań profilak-
tycznych z zakresu medycyny pracy. 
Rozszerzony zakres badań obejmuje 
obowiązkowe, dodatkowe badania 
z zakresu profilaktyki chorób układu 
krążenia dla pracowników własnych 
oraz firm świadczących usługi 
w ruchu zakładów górniczych JSW.

W celu zapewnienia pracownikom 
prawidłowego doboru wyrobów sto-
sowanych przez pracowników JSW 
funkcjonują wymagania określone 
w „Katalogu opisowo-rysunkowy 
obuwia, odzieży, sprzętu i środków 
ochrony indywidualnej”. Zapisy za-
warte w przedmiotowym katalogu, 
określają szczegółowo wymagania 
prawne, techniczne i użytkowe, 
stosowane przy zakupach wyrobów 
dostosowanych do warunków 
panujących na stanowiskach pracy. 
Zasady doboru wyrobów stosowa-
nych w kopalniach, są stale dosko-
nalone dostosowując je do potrzeb 
i warunków pracy.
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Aby przeciwdziałać materializacji 
ryzyk w zakresie chorób zawodo-
wych stosuje się szereg mechani-
zmów kontrolnych, od bieżącej 
kontroli czynników szkodliwych 
i uciążliwych, poprzez analizę i oce-
nę na Kopalnianych Zespołów ds. 
Zwalczania Zagrożenia Wybuchem 
Pyłu Węglowego i Pyłami Szkodliwy-
mi dla Zdrowia (w tym np. wyników 
z pobieranych prób zalegającego 
w wyrobisku pyłu kopalnianego), itp.

Mając na uwadze chęć zapewnienia 
wysokiego poziomu wiedzy 
w zakresie BHP oraz odpowiednich 
kwalifikacji zawodowych pracowni-
ków, we wszystkich zakładach JSW 
S.A. realizowany był plan szkoleń 
z zakresu BHP oraz szkoleń i kursów 
podnoszących kwalifikacje. Ścisły 
związek pomiędzy kwalifikacjami 
zawodowymi pracowników, pozio-
mem zatrudnienia a bezpieczeń-
stwem pracy wymagał, aby w zakła-
dach JSW kontynuowano działania 
w zakresie prowadzenia szkoleń 
i kursów specjalistycznych oraz uzu-
pełniania kwalifikacji pracowników. 
Szkoleniami objęte były wszystkie 
grupy pracownicze, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób zatrudnio-
nych w warunkach występujących 
zagrożeń naturalnych. 

W JSW została wdrożona wielo-
krotnie nagradzana internetowa 
platforma szkoleniowo-informacyjna 
„Strefa sztygara i nie tylko”, która 
ma na celu dostarczenie pracow-
nikom różnorodnych narzędzi 
i informacji, służących do pogłębia-
nia wiedzy oraz podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych. Na platformie 
udostępniono m.in. informacje, 
dotyczące stwierdzania kwalifikacji 
do wykonywania określonych czyn-
ności w ruchu zakładu górniczego, 
teksty ujednolicone aktów praw-
nych, internetowy system informacji 
prawnej „LEGALIS”, zbiory przy-
kładowych pytań egzaminacyjnych, 
zintegrowane pytania i testy kontrol-
ne, umożliwiające uzupełnianie 
i/lub sprawdzanie posiadanej wiedzy 
w dziedzinie przepisów górniczych 
i prawa pracy oraz przepisów BHP, 
wyciągi ważniejszych przepisów 
górniczych, poglądowe filmy 
i prezentacje z różnych dziedzin 
górnictwa, broszury i ulotki BHP 
oraz zasady udzielania pierwszej 
pomocy. Wszystko to przedstawiono 
w nowatorski i atrakcyjny sposób. 
Platforma ma charakter otwarty 
i w miarę potrzeb jest modyfiko-
wana. 

CEL 2CEL 2

Uruchomiona w JSW w styczniu 
2014 roku pierwsza w polskim gór-
nictwie internetowa platforma szko-
leniowo-edukacyjna „Strefa sztygara 
i nie tylko” cieszy się zainteresowa-
niem nie tylko wśród pracowników 
Grupy JSW, ale również instytucji 
i uczelni wyższych oraz przedsię-
biorców górniczych. 

„Strefa sztygara i nie tylko” w ciągu 
niespełna czterech lat funkcjonowa-
nia została dostrzeżona, doceniona 
i kilkukrotnie nagrodzona m.in. wy-
różnieniem Górniczy Sukces Roku 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej oraz 
nagrodą I stopnia na Ogólnopolskim 
Konkursie Poprawy Warunków 
Pracy. Dedykowana na platformę 
a następnie rozpowszechniona w in-
trenecie gra popularyzacyjno-eduka-
cyjna „Robota na grubie” otrzymała 
nagrodę III stopnia w kolejnej edycji 
tego samego konkursu. Gra nadal 
cieszy się powodzeniem. 

Materiały zamieszczane na platfor-
mie „Strefa sztygara i nie tylko” są 
przygotowywane nie tylko przez 
pracowników JSW, ale pochodzą 
także z zasobów Wyższego Urzędu 

Górniczego, Okręgowych Urzędów 
Górniczych w Rybniku i Gliwicach, 
Centralnej Stacji Ratownictwa Gór-
niczego S.A. w Bytomiu, Głównego 
Instytutu Górnictwa w Katowicach, 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
czy Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. 

Z zasobów platformy korzysta aktu-
alnie przeszło 18 000 pracowników 
Grupy JSW oraz m.in. pracownicy 
takich instytucji jak WUG, OUG 
w Rybniku i Gliwicach, AGH 
i Politechniki Śląskiej, CSRG S.A. 
w Bytomiu oraz OSRG Wodzisław. 
Platforma uzyskała rekomendację 
Wyższego Urzędu Górniczego, 
który na swojej stronie internetowej 
zamieścił obszerną informację na jej 
temat. W 2015r. została nawiązana 
współpraca z Wydziałem Górnic-
twa i Geoinżynierii AGH. Aktualnie 
studenci AGH mogą logować się 
na stanowisku komputerowym 
jednego z pracowników naukowych, 
który odpowiada za uruchomienie 
platformy szkoleniowo-informacyj-
nej „Strefa Sztygara i nie tylko” na 
Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii 
oraz zajmuje się aktualizacją na 

platformie bazy artykułów nauko-
wych autorstwa pracowników tego 
wydziału, związanych aktywnie 
z górnictwem węgla kamiennego. 
W efekcie tych działań platforma 
wzbogaciła się tylko w 2017 roku 
o 27 aktualnych artykułów i 5 
prezentacji opracowanych przez 
pracowników naukowych AGH, 
co spowodowało, że w zakładce 
Materiały naukowe została wydzie-
lona podzakładka AGH. Z zasobów 
platformy korzystają m.in. studenci 
poszukujący materiałów do swoich 
prac inżynierskich i magisterskich. 
Aktualnie w bibliotece wydziałowej 
przygotowywane jest kolejne stano-
wisko komputerowe przeznaczone 
do korzystania z platformy przez 
studentów. 

Wydaje się, że nadszedł właściwy 
moment do połączenia wysiłków 
przedsiębiorców górniczych na rzecz 
rozwoju platform szkoleniowo-
-informacyjnych funkcjonujących 
w Polskim Górnictwie, drogą wymia-
ny doświadczeń i możliwych 
do udostępnienia materiałów.

“Strefa sztygara i nie tylko” to pierwsza 
w polskim górnictwie internetowa platforma 
szkoleniowo-edukacyjna

Zofiówka najlepsza 
w konkursie BHP

10 listopada 2017 r. w siedzibie JSW 
odbył się finał VIII edycji Konkursu 
z zakresu znajomości zasad i przepi-
sów BHP o Puchar Prezesa JSW. 
Konkurs przebiegał w dwóch turach. 
W półfinale wzięło udział 21 zawod-
ników – po trzech z każdego zakła-
du, którzy musieli odpowiedzieć 
na 30 pytań wielokrotnego wyboru. 
Do ścisłego finału, rozgrywanego 
według zasad zaczerpniętych 
z teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, 
przeszło sześciu zawodników. 
Zwycięzcą został Jarosław Gąska, 
dyspozytor Stacji Tąpań Ruchu 
Zofiówka.W klasyfikacji drużynowej 
najlepszy okazał się Ruch Zofiówka. 
Dwóch zawodników z tego zakładu 
zakwalifikowało się do ścisłego, 
sześcioosobowego finału. Kolejne 
miejsca zajęły drużyny z Pniówka 
i Budryka. Zwycięzcy odebrali na-
grody z rąk Daniela Ozona, Prezesa 
Zarządu JSW, Tomasza Śledzia, 
Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Tech-
nicznych JSW, Adama Mirka Prezesa 
WUG oraz Grzegorza Jendrusza 
z Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Katowicach. Podczas konkursu 
obecni byli dyrektorzy zakła-
dów JSW, pracownicy służb BHP, 
Zakładowi Społeczni Inspektorzy 
Pracy, przedstawiciele Politechniki 
Śląskiej, AGH, prezesi spółek Grupy 
Kapitałowej oraz organów nadzoru 
górniczego i spółek górniczych. 

Strefa sztygara inspiruje
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Jeżeli chodzi o wypadkowość, 
w 2017 roku doszło do 295 wypad-
ków przy pracy, w tym 5 wypadków 
ciężkich oraz jednego wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym. Na terenie 
kopalń JSW doszło też do 66 lekkich 
wypadków przy pracy pracowni-
ków firm świadczących usługi na 
rzecz JSW (szczegółowe statystyki 
dotyczące wypadkowości w Grupie 
JSW – patrz: „Tabele z wynikami 
niefinansowymi”). 

W kopalniach węgla kamiennego 
w związku ze specyfiką warunków 
górniczych, pracownicy narażeni są 
na czynniki szkodliwe i uciążliwe dla 
zdrowia występujące w środowisku 
pracy. W kopalniach JSW wśród 
pracowników i byłych pracowników 
najczęściej stwierdzaną chorobą za-
wodową jest pylica płuc. Pozostałe 
choroby takie jak: zawodowe uszko-
dzenie słuchu, przewlekłe choroby 
narządu ruchu, zespół wibracyjny 
wyeliminowano lub ograniczono 
do incydentalnych przypadków. 
W 2017 roku stwierdzono 9 przy-
padków zawodowego uszkodzenia 
słuchu u byłych pracowników, 
jedną chorobę zawodową związaną 
z przewlekłą chorobą narządu 
ruchu oraz jeden przypadek 
zewnątrzpochodnego alergicznego 
zapalenia pęcherzyków płucnych. 
Odnotowano 49 przypadków 
zachorowania na pylicę płuc, w tym 
42 przypadki u byłych pracowni-
ków.

Aby zmniejszyć narażenie pracowni
-ków kopalń JSW na czynniki powo-
dujące choroby zawodowe stworzo-
no kopalniane programy profilaktyki 
zawodowego uszkodzenia słuchu 
i pylicy płuc. Realizowane są one 
przy współudziale Instytutu Medycy-
ny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 
w Sosnowcu, z udziałem kopal-
nianych służb BHP oraz lekarzy 
sprawujących opiekę z zakresu 
medycyny pracy funkcjonują.

CEL 2CEL 2

Podobnie, w innych kluczowych 
spółkach Grupy JSW, podejście 
do zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy (BHP) bazuje na 
systemach zarządzania opartych 
o zarządzanie jakością i ciągłe 
doskonalenie. W JSW KOKS, 
w ramach Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania, funkcjonuje w spółce 
System Zarządzania Bezpieczeń-
stwem i Higieną Pracy wg normy 
PN-N-18001. W spółce opracowano 
szereg aktów normatywnych i pro-
cedur sprzyjających nadzorowaniu 
BHP w postaci zarządzenia w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy 
wraz z instrukcjami oraz procedury: 
• identyfikacji zagrożeń i oceny 

ryzyka zawodowego (metodyka 
RISC SCORE), 

• zgłoszenia zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych.

Podobnie sytuacja kształtuje się 
w Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Wodnej i Rekultywacji (PGWiR), 
w której kwestie związane z pra-
cownikami regulowane są przede 
wszystkim przez Zintegrowany 
System Zarządzania. Analogicznie 
w przypadku Jastrzębskich Zakła-
dów Remontowych (JZR), 
w których w ramach Zintegrowane-
go Systemu Zarządzania, funkcjonu-
je system zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy zgodnie 
z normą PN-N-18001:2004. 

W mniejszych spółkach, zwłaszcza 
takich, których działalność operacyj-
na nie wiąże się z tak znaczącymi 
zagrożeniami BHP na jakie napotyka 
górnictwo czy koksownictwo, kwe-
stie BHP zarządzane są w oparciu 
o stosowne zarządzenia, regulaminy 
i instrukcje.

Rozszerzony zakres badań obejmuje 
obowiązkowe, dodatkowe badania 

z zakresu profilaktyki chorób układu 
krążenia dla pracowników własnych 

oraz�firm świadczących usługi w ruchu 
zakładów górniczych JSW.
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CEL 3: SZANUJEMY K AŻDEGO CZŁOWIEK A, 
NASZĄ WSPÓLNOTĘ, BIORĄC WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA JSW I JEJ MA JĄTEK

CEL 3

Każda organizacja, zatrudniająca 
setki osób – a Grupa JSW na koniec 
2017 roku zatrudniała łącznie około 
26,5 tys. osób, w tym około 20,9 tys. 
w samej Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej – narażona jest na to, że może 
w niej dochodzić do zachowań, 
które niekoniecznie muszą być za-
chowaniami dopuszczalnymi. Musi 
brać pod uwagę zagrożenia zwią-
zane z tym, że w tak dużej grupie 
znajdą się osoby o nie tylko bardzo 
różnym systemie wartości, ale też 
o bardzo różnej kulturze osobistej. 
To, co dla jednych będzie normą, 
dla innych będzie nieakceptowalne. 
Dlatego też jednym z ważniejszych 
zadań, przed jakim stoi JSW, jest 
budowa jednolitej kultury organi-
zacyjnej. Kluczowe znaczenie ma 
tu poszanowanie majątku spółek, 
majątku osób trzecich, jak również 
po prostu szacunek do innych osób 
(najczęściej współpracowników 
lub podwładnych). Na szczegól-
ną uwagę zasługuje konieczność 
eliminowania wszelkich przypadków 
związanych z potencjalną dyskrymi-
nacją, mobbingiem, łamaniem praw 
pracowniczych i innymi zrachowa-
niami nieetycznymi. Na wszystko to 
nakłada się specyfika spółki i branży, 
tj. m.in.:

• rekrutowanie pracowników często 
ze stosunkowo niewielkich spo-
łeczności, a tym samym zwięk-
szone ryzyko innych, niż tylko 
służbowe, powiązań pomiędzy 
konkretnymi pracownikami, co 
może rodzić typowe konflikty inte-
resów (chodzi zarówno o zwięk-
szone zagrożenie nepotyzmem, 
związane z tym, że w zakładzie 
pracować mogą członkowie rodzin 
i krewni, ale też np. animozje mię-
dzy konkretnymi osobami, itp.),

• tradycyjne zdominowanie 
górnictwa przez mężczyzn, 
przy jednoczesnym, obecnym 
w mentalności wielu osób, postrze-
ganiu kobiet, marginalizującym 
ich role zawodowe.

 [1
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6]Specyfika ta może przekładać się 

na bardzo konkretne zagrożenia, 
ale w wielu przypadkach może 
być racjonalnie wykorzystana 
w zarządzaniu. Przykładowo 
obecność całych rodzin, związana 
zresztą nie tylko z rekrutowaniem 
się pracowników z małych społecz-
ności może, ale nie musi oznaczać 
nepotyzmu. Może właśnie stać się 
czynnikiem i wartością współtwo-
rzącą zdrową kulturę organizacyjną. 
Mało bowiem który zawód ma tak 
silne tradycje i prestiż, jak górnic-
two. To dziedzictwo wciąż z duma 
przekazywane z ojca na syna. 
Nie jest też przypadkiem, że 
o górnictwie często mówi się jako 
o sztuce górniczej, a nie tylko 
o wykonywanym zawodzie. Oczywi-
ście równocześnie wszelkie przejawy 
zachowań negatywnych, muszą być 
piętnowane. W tym w szczególności 
jakiekolwiek przejawy braku szacun-
ku dla kobiet.

Punktem wyjścia musi być budowa 
zdrowej kultury organizacyjnej opar-
tej na wzajemnym szacunku, nieak-
ceptującej zachowań patologicznych 
(takich jak mobbing, dyskryminacja, 
łamanie praw pracowniczych czy 
inne zachowania nieetyczne). 
W praktyce oznacza to m.in.:

• zdiagnozowanie aktualnej sytuacji, 
tj. zapytanie pracowników wprost 
o to, jak czują się, pracując 
w firmie 

• stworzenie m.in. spójnej polityki 
dotyczącej obiektywnej oceny 
pracowników, awansów, planowa-
nia szkoleń i rozwoju oraz ochrony 
przed dyskryminacją,

• zapewnienie praktycznych narzę-
dzi pozwalających na eliminowa-
nie wszelkich tego typu niepo-
żądanych zachowań na każdym 
szczeblu organizacji.

W efekcie, pod koniec 2017 roku 
udało się wypracować i przyjąć 
Kodeks Etyki Grupy JSW, który objął 
wszystkich pracowników, dając im 
nie tylko możliwość rozstrzygania 
wątpliwości w przypadku poten-
cjalnych konfliktów interesów, ale 
przede wszystkim reagowania 
w sytuacjach, w których są oni 
świadkami, że w organizacji 
dzieje się coś nieakceptowalnego. 
W szczególności jest to istotne jeśli 
zdarzenia takie dotykają ich samych, 
kiedy stają się przykładowo ofiarami 
dyskryminacji czy mobbingu. Kodeks 
odnosi się oczywiście do znacznie 
szerszego spektrum zjawisk niepo-
żądanych: poczynając od ochrony 
informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, poprzez praw 
człowieka, na kwestiach związanych 
z wręczaniem lub przyjmowaniem 
prezentów kończąc. Co ważne 
i warte podkreślenia, żaden pracow-
nik, który w dobrej wierze skorzystał 
z mechanizmów przewidywa-
nych kodeksem, nie może zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności. 
Znajduje się on wręcz pod bezpo-
średnią ochroną władz spółki przed 
jakimikolwiek potencjalnymi zacho-
waniami odwetowymi. Ze względu 
na wdrożenie kodeksu w ostatnim 
kwartale roku, nie odnotowano 
żadnych zgłoszeń związanych 
z podejrzeniem naruszenia obo-
wiązujących w Grupie JSW zasad. 
Z kolei, jeszcze w 2016 roku, 
odnotowano 1 zgłoszenie dotyczące 
mobbingu w jednej ze spółek zależ-
nych grupy kapitałowej.
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CEL 3CEL 3

Zgodnie z przyjętą strategią zrówno-
ważonego rozwoju, jednym z pierw-
szych planowanych kroków miało 
być wdrożenie cyklicznego badania 
kultury organizacji i zadowolenia 
pracowników, które obejmowałoby 
takie aspekty jak percepcja:

• poziomu bezpieczeństwa 
i higieny pracy (BHP),

• poziomu wynagrodzeń i pakietu 
socjalnego na tle alternatywnych 
miejsc zatrudnienia w regionie,

• incydentów związanych z dyskry-
minacją, mobbingiem i innymi 
zachowaniami nieetycznymi.

• poziomu wynagrodzeń i pakietu 
socjalnego na tle alternatywnych 
miejsc zatrudnienia w regionie,

• szkoleń i rozwoju oraz szans na 
awans,

• relacji z przełożonymi i ich 
stosunku do pracowników,

• relacji między pracownikami,

• wyposażenia stanowisk pracy,

• incydentów związanych z dyskry-
minacją, mobbingiem i innymi 
zachowaniami nieetycznymi,

• atmosfery w pracy.

W oparciu o nie możliwe będzie 
w miarę istniejących ograniczeń (np. 
budżetowych) kształtowanie polityki 
zarządzania zasobami ludzkimi, 
która optymalnie realizowałaby 
oczekiwania pracownicze. Chodzi 
też o to, by pracownicy poczuli, że 
są słuchani, a Zarząd JSW stara się 
wychodzić naprzeciw ich oczekiwa-
niom. Choć zgodnie z założeniami 
strategii pierwsze badanie kultury 
organizacji miało się odbyć w 2018 
roku, udało się zrealizować je jesz-
cze w 2017 roku. Zarząd zaprosił 
pracowników do wypełnienia krót-
kiej ankiety 18 grudnia 2017 roku. 

Ankiety, zbierane w urnach, miały 
charakter poufny, a wyniki badania, 
zwłaszcza te krytyczne, stały się 
cennym źródłem wiedzy na temat 
obszarów wymagających doskonale-
nia i naprawy.

Bezpośrednie odwołanie się do ich 
opinii jest dodatkową formą dialogu 
z pracownikami i sygnałem dla nich, 
że są słuchani, a zarząd realnie chce 
poznać bolączki i obawy zatrudnio-
nych. W oparciu o nie możliwe bę-
dzie w miarę istniejących ograniczeń 
(np. budżetowych) kształtowanie 
polityki zarządzania zasobami ludz-
kimi, która optymalnie realizowałaby 
oczekiwania pracownicze. Chodzi 
też o to, by pracownicy zrozumieli, 
że są słuchani, a Zarząd JSW stara 
się wychodzić naprzeciw ich ocze-
kiwaniom.

Badanie pracownicze, powtarzane 
okresowo, miałoby potwierdzać nie-
dyskryminacyjny system wynagro-
dzeń, jak również niedyskryminacyj-
ny system awansu i rozwoju (uwaga: 
sprawiedliwe, niedyskryminujące 
wynagrodzenia nie oznaczają wyna-
grodzeń równych, ale uposażenia, 
których poziom uzależniony jest 
wyłącznie od czynników meryto-
rycznych, a nie takich jak płeć, wiek, 
pochodzenie itp.).

Jednocześnie aspekt związany z za-
grożeniem dyskryminacją ze wzglę-
du na płeć byłby również uwzględ-
niony w badaniach pracowniczych 
tak, by same osoby zainteresowane 
miały możliwość wypowiedzenia się, 
czy i na ile czują się gorzej trakto-
wane, i to nie tylko w wymiarze 
wynagrodzeń, ale szerzej, tj. np. 
w kontekście relacji międzyludzkich. 
Planowane jest też zaprojektowanie 
i wdrożenie w oparciu o najlepsze 
praktyki rynkowe wewnętrznego 
systemu corocznych ocen pracowni-
czych oraz powiązanego z nim sys-
temu planowania szkoleń i rozwoju. 
System ów cechowałby się obiekty-
wizmem i możliwie dużą odporno-
ścią na zjawiska takie jak nepotyzm 
czy dyskryminacja ze względu np. 

na płeć, wiek, pochodzenie itp. 
Warunkiem koniecznym budowy 
zdrowej kultury organizacyjnej jest 
też efektywna i otwarta komunikacja 
wewnętrzna. Docelowo powinna 
ona również stać się narzędziem 
uwrażliwienia pracowników na kwe-
stie etyczne, w tym na przeciwdzia-
łanie zachowaniom nieetycznym. 
W uzdrowieniu komunikacji pomóc 
ma również regularny monitoring, 
w oparciu o wyniki którego komu-
nikacja zostałaby przeprojektowana 
tak, by stanowić efektywny system 
komunikacji na linii władze Spółki – 
pracownicy, gwarantujący skuteczne 
i szybkie przekazywanie rzetelnych 
i niezniekształconych informacji.

Choć zgodnie z założeniami strategii 
pierwsze badanie kultury organizacji miało 
się odbyć w 2018 roku, udało się zrealizować 
je jeszcze w 2017 roku. 
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CEL 3CEL 3

W 2017 roku, w ramach reorganiza-
cji Grupy JSW, wiele uwagi poświę-
cono też porządkowaniu struktur 
obszaru zarządzania zasobami 
ludzkimi, tj. m.in. analizie 
i konsolidacji obszarów związanych 
z HR, funkcjonujących dotychczas 
w różnych pionach funkcyjnych 
JSW. Pod koniec I kwartału 2017 r. 
Zarząd JSW SA podjął uchwałę, na 
mocy której obszar HR w Biurze 
Zarządu JSW został skonsolidowany 
w Pionie Z-cy Prezesa Zarządu ds. 
Pracy i Polityki Społecznej, któremu 
podległe są także Piony Dyrektorów 
Pracy w kopalniach JSW. Przypo-
rządkowanie tych obszarów do 
jednego biura, umożliwiło ujedno-
licenie zarządzania obszarem HR 
oraz kreowania jednolitej polityki 
zatrudnieniowej i płacowej.

W maju 2017 r. Zarząd JSW podjął 
uchwałę w sprawie wprowadzenia 
Procedury Rekrutacyjnej Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej SA. Celem 
wprowadzenia procedury jest 
przede wszystkim usprawnienie 
i ujednolicenie procesu pozyskiwa-
nia najlepszych kandydatów o kom-
petencjach, których nie udało się 
zapewnić w wystarczającym stopniu 
w drodze rekrutacji wewnętrznej.

Jednocześnie w ostatnim roku 
wdrożono aplikację „Kandydat” 
umożliwiającą elektroniczną 
rejestrację osób zainteresowanych 
pracą w Spółce. Kandydaci do pracy 
wypełniają formularz zawierający in-
formację dotyczące m. in. wykształ-
cenia, posiadanych kwalifikacji, 
doświadczenia zawodowego, który 
jest dostępny na stronie interne-
towej. Dzięki wdrożeniu aplikacji 
JSW poszerza się elektroniczna baza 
danych kandydatów do pracy.

W ostatnim roku rozpoczęto 
również prace nad wdrożeniem 
procedury mającej na celu ure-
gulowanie zasad podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych pracow-
ników. Zakłada ona m.in. wspólne 
planowanie budżetu, efektywniejsze 
wykorzystanie środków finanso-
wych, centralizację organizacji 
szkoleń, motywacyjną rolę szkoleń, 
transparentne kryteria możliwości 
rozwoju pracownika.

Podjęte działania mające na celu 
zoptymalizowanie rozwiązań 
organizacyjnych w zakresie szkoleń. 
Wyodrębnienie funkcji szkolenio-
wych w postaci zewnętrznej spółki, 
zwłaszcza w niektórych obszarach, 
spowodowało proces odrywania się 
spółek zewnętrznych od codzien-
nych i aktualnych problemów 
kopalń. W efekcie potencjał osób 
realizujących szkolenia stał się 
niewystarczający. Dlatego zapocząt-
kowano sukcesywne przenoszenie 
pracowników spółki JSW Szkolenie 
i Górnictwo do kopalń JSW, co 
sprzyja zwiększeniu efektywności 
realizowanych zadań. Jak już wspo-
mniano przy okazji omawiania kwe-
stii związanych z BHP, aktualność 
przekazywanych podczas szkoleń 
informacji, a zwłaszcza osadzenie 
w realiach konkretnej kopalni, 
w tym odwoływanie się do rzeczy-
wistych zdarzeń, które miały 
miejsce, ma kluczowe znaczenie 
dla efektywności tych szkoleń 
i realnego obniżenia zagrożeń.
(szczegółowe statystyki dotyczące 
przypadków dyskryminacji lub mob-
bingu w Grupie JSW – patrz: „Tabele 
z wynikami niefinansowymi”)

Bezpośrednie odwołanie się do opinii 
pracowników jest dodatkową formą dialogu 

z nimi i sygnałem dla nich, że są słuchani, 
a zarząd realnie chce poznać bolączki

 i obawy zatrudnionych.
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CEL 4: SZANUJEMY NIEODNAWIALNE ZASOBY 
POPRZEZ ICH EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE

CEL 4

Na ochronę środowiska i zrównowa-
żony rozwój w kontekście środowi-
skowym można patrzeć z perspek-
tywy długo- i krótkoterminowej. 
Można i należy myśleć strategicznie, 
planując w horyzoncie wieloletnim, 
jak również zarządzać bieżącym 
oddziaływaniem na otoczenie, 
zapewniając poprawne funkcjono-
wanie wszystkich systemów, 
a w efekcie bezpieczeństwo śro-
dowiskowe. Podstawowe kierunki 
działań związanych z ochroną 
środowiska zostały sprecyzowane 
w Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju na lata 2017-2020, dzieląc 
je właśnie na dwie wspomniane 
kategorie zdefiniowane w dwóch 
celach:
• maksymalizację efektywności 

gospodarczego wykorzystania 
surowców pozyskiwanych z Natury 
(zarówno złóż węgla, jak i innych 
surowców, towarzyszących jego 
wydobyciu) (Cel 4: Szanujemy 
nieodnawialne zasoby poprzez 
ich efektywne wykorzystanie),

• ograniczanie negatywnego wpływu 
na otoczenie przyrodnicze i za-
pewnienie bieżącego bezpieczeń-
stwa środowiskowego (Cel 5: Sza-
nujemy środowisko naturalne oraz 
najbliższe otoczenie przyrodnicze 
i społeczne terenów, na których 
JSW prowadzi swoją działalność).

Grupa JSW przyjmuje założenie, iż 
najlepszą miarą odpowiedzialności 
jest efektywność. Surowce natural-
ne, których zasoby są wyczerpywal-
ne i nieodnawialne, muszą być 
szanowane, a zatem dobrze 
i w pełni wykorzystane. Wszelkie 
niedoskonałości technologii czy 
niedoskonałości w zarządzaniu 
powinny być eliminowane. Otwiera 
to przestrzeń do bardzo wielu pro-
jektów badawczych i do poszukiwa-
nia innowacyjnych rozwiązań, 
które pomogą działać w sposób 
efektywny i opłacalny, chroniąc jed-
nocześnie otoczenie przyrodnicze. 
To niewyczerpalne pole do prowa-
dzenia badań przez ośrodki nauko-
we przy zaangażowaniu przemysłu. 
To bodziec do poszukiwania nowa-
torskich, skutecznych i efektywnych 
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] kosztowo technologii. To również 

obszar potencjalnego dialogu: mię-
dzy konkurentami, z nauką, z admi-
nistracją rządową. Problemy i cele 
są wspólne, istnieje więc możliwość 
wspólnego znajdowania rozwiązań 
– z korzyścią dla konkurencyjności 
biznesu i dla środowiska.

Grupa JSW, w miarę posiadanych 
możliwości budżetowych, będzie 
prowadzić inwestycje ukierunkowa-
ne na maksymalizację efektywności 
pozyskiwania zasobów węgla, któ-
rymi dysponuje, w tym wydłużenie 
okresu eksploatacji posiadanych 
aktywów poprzez m.in. pozyskiwa-
nie cienkich jego pokładów. Niegdyś 
użytkowanie takich pokładów 
uznawane było za nieopłacalne, 
lecz znaczący postęp technologiczny 
umożliwia dziś wydobywanie z nich 
surowca z zyskiem. Będzie również 
konsekwentnie dążyć do realizowa-
nia kolejnych inwestycji mających 
na celu ujmowanie znajdującego 
się w podziemnych złożach metanu 
i wykorzystania go do produkcji 
energii elektrycznej, ciepła i chłodu. 
Analogicznie w miarę możliwości 
budżetowych podejmowane będą 
inwestycje związane z wykorzy-
staniem gazu koksowniczego. Dziś 
instalacje pozwalające produkować 
energię z jego nadmiarów istnieją 
tylko w części obiektów JSW Koks. 
W efekcie, w zmodernizowanych 
instalacjach cały gaz jest spożytko-
wywany gospodarczo. W przypadku 
niezmodernizowanych koksowni 
nadwyżka gazu niezagospodarowa-
nego do celów technologicznych 
i niesprzedana odbiorcom zewnętrz-
nym spalana jest w odpustnicy. 
Odbiorcy zewnętrzni zużywają gaz 
koksowniczy głównie do produk-
cji ciepła grzewczego w okresie 
zimowym. W związku ze spadkiem 
sprzedaży gazu w okresie letnim, ilo-
ści spalanego gazu w tym okresie są 
znacznie wyższe. Z punktu widzenia 
odpowiedzialnego podejścia do 
zasobów naturalnych jest to marno-
trawstwo. Dopóki bowiem nadmiary 
surowca, którego niestety nie da się 
magazynować są spalane, trudno 
mówić o zrównoważonym rozwoju.

Gmina Gierałtowice 
będzie kupowała metan 
od kopalni Budryk 

Gmina Gierałtowice chce kupować 
metan od kopalni Budryk należącej 
do Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej. W kwietniu 2017 r. zawarto 
porozumienie, w którym kopalnia 
zobowiązała się dostarczać gminie 
10 metrów sześciennych na minutę. 
Ustalono nawet cenę, ale to pozo-
staje tajemnicą handlową. 

Gierałtowice chcą wykorzystać 
metan do produkcji prądu i ciepła. 
W dwóch sołectwach powstaną 
układy kogeneracyjne, które zasilać 
będą budynki użyteczności publicz-
nej. Zanim jednak gmina zacznie 
produkować prąd i ciepło na własny 
użytek będzie musiała wybudować 
kilkusetmetrowy gazociąg. Podpisa-
ne porozumienie pozwala gminie 
podjąć starania o dofinansowanie 
budowy rurociągu oraz układu koge-
neracyjnego. 

Metan do Gierałtowic będzie trans-
portowany ze stacji odmetanowania,
którą przed dwoma laty wybudo-
wano przy szybie VI w Chudowie. 
Przed rokiem przy stacji odme-
tanowania uruchomiono układ 
kogeneracyjny o mocy 2x4 MW. 
Układ wytwarza energię elektryczną 
i ciepło. Produkcja energii elektrycz-
nej w tym układzie wyniesie 
5 000 MWh na miesiąc, co stanowi 
30 proc. aktualnego zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną kopalni 
Budryk. Całość produkowanej ener-
gii elektrycznej będzie zużywana 
przez kopalnię. Da to oszczędności 
rzędu 850 tysięcy złotych miesięcz-
nie, a rocznie nawet 10 mln zł.
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Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo SA, PGNiG TERMIKA 
SA i Jastrzębska Spółka Węglowa 
SA będą współpracować przy 
projektach z zakresu energetyki, 
zagospodarowania kopalin oraz 
lepszego wykorzystania posiadanych 
zasobów. Wspólne działania nie tyl-
ko zwiększą efektywność spółek, ale 
też pozytywnie wpłyną na rozwój 
konkurencyjności i bezpieczeństwa 
krajowego sektora wydobywczo-
-energetycznego.

List intencyjny w tej sprawie 
podpisany został w dniu 22 marca 
w Warszawie. Jego sygnatariusze za-
deklarowali pogłębienie współpracy 
w pięciu obszarach: węgla kamien-
nego, metanu, gazu koksowniczego, 
aktywów energetycznych i zaopa-
trzenia w media energetyczne. Spół-
ki realizować będą także wspólnie 
projekty w zakresie badań, rozwoju 
i innowacji.

GRUPA PGNIG I JASTRZĘBSKA 
SPÓŁKA WĘGLOWA POSZERZAJĄ 

WSPÓŁPRACĘ

CEL 4CEL 4

Grupa JSW będzie dążyć do elimi-
nowania wszelkich energochłonnych 
rozwiązań, które wciąż funkcjonują, 
a które mogłyby z technologicznego 
punktu widzenia zostać bezzwłocz-
nie zastąpione nowocześniejszy-
mi (np. proces suszenia węgla). 
Proces termicznego suszenia węgla 
(flotokoncentratu) prowadzony jest 
obecnie tylko w jednym zakładzie 
przeróbczym należącym do kopalni 
Pniówek. W zakładach Ruchów 
Jas-Mos, Borynia i Zofiówka zrezy-
gnowano w poprzednich latach 
z procesu termicznego suszenia ze 
względu na wysoki koszt tego pro-
cesu oraz szkodliwą emisję gazów. 
Korzystnym rozwiązaniem tego 
problemu jest rezygnacja z suszenia 
termicznego na rzecz odwadniania 
mechanicznego. Efektem tej operacji 
będzie obniżenia kosztu jednost-
kowego odwadniania węgla oraz 
ograniczenie szkodliwej emisji pyłu, 
NOx, benzoalfapirenu. 

W przypadku wskazanych wy-
żej surowców (węgiel z cienkich 
pokładów, metan, gaz koksowniczy) 
niezbędne technologie są dziś do-
stępne, a gospodarcze wykorzysta-
nie zasobów okazuje się opłacalne 
i możliwe. Jedyną barierę stanowią 
tu środki finansowe. Dlatego należy 
poszukiwać sposobów na sfinanso-
wanie inwestycji, których realizacja 
ma bezwzględnie ogromne zna-
czenie dla środowiska naturalnego. 
Ważne jest tu uświadamianie pro-
blemu i poszukiwanie płaszczyzny 
porozumienia z instytucjami takimi 
jak NFOŚiGW. Równocześnie 
należy wspierać badania i innowa-
cje, których celem byłoby znalezie-
nie jeszcze efektywniejszych, 
w tym tańszych metod, wykorzysta-
nia wymienionych paliw.

Z inną sytuacją mamy do czynienia 
w przypadku przede wszystkim skały 
płonnej jako kopaliny towarzyszą-
cej. Przez lata postrzegana tylko 
i wyłącznie jako odpad głównie 
trafiający na hałdy. W miarę potrzeb 
stosowano do usuwania szkód gór-
niczych, regulacji obwałowań rzek, 
jest przecież surowcem, który powi-
nien trafiać do obiegu gospodarcze-
go. Problem polega jednak na braku 
uzasadnionych ekonomicznie metod 
ich gospodarczego wykorzystania. 
W pewnych niewielkich ilościach 
skała wydobywana wraz z węglem 
jest wykorzystywana w budownic-
twie drogowym jako kruszywo, lecz 
koszty transportu sprawiają, że jest 
to opłacalne jedynie w przypadku 
inwestycji realizowanych w bliskim 
sąsiedztwie kopalń. Ekonomicznie 
problematyczne wydaje się też na 
razie odsalanie wód kopalnianych, 
z których można uzyskać sól ka-
mienną (NaCl). Choć realizuje się 
je w Grupie JSW w KWK „Budryk”, 
to cena, którą można uzyskać ze 
sprzedaży soli, nie jest w stanie 
w pełni pokryć kosztu jej wytworze-
nia z zasolonych wód kopalnianych. 
Otwiera się tu jednak szansa 
na to, by nie obciążać ponad 
miarę zasobów przyrodniczych 
i nie pozyskiwać soli równocześnie 
z innych złóż. W przypadku kopalin 
towarzyszących szczególne znacznie 
ma współpraca z przedsiębiorcami, 
być może z branż dziś zupełnie 
niezwiązanych z górnictwem węgla 
kamiennego (np. budownictwo); 
powstaje również przestrzeń do za-
angażowania środowisk naukowych. 
Celem jest znalezienie takich metod 
i technologii zagospodarowania 
surowców towarzyszących wydo-
byciu węgla, które pozwoliłyby na 
włączenie ich do obiegu gospodar-
czego. Grupa JSW zagospodarowuje 
zgodnie z przepisami i decyzjami 
administracyjnymi 100% skały 
płonnej oraz całość zasolonych 
wód kopalnianych. 

Ambicją Grupy JSW jest zaprzestanie 
traktowania produktów ubocznych 
wydobycia węgla w kategorii od-
padów – to nie odpady, a surowce, 
których dziś nie umiemy jeszcze 
sensownie spożytkować. Niemniej 
to, że nie umiemy tego zrobić dziś, 
nie musi oznaczać, iż tak samo 
będzie jutro. Dlatego tak bardzo 
potrzebne jest wsparcie obszaru 
badań i rozwoju. Grupa JSW chce 
być liderem inicjującym i wspierają-
cym innowacje, które z dzisiejszych 
odpadów uczynią wartościowy 
surowiec jutra.
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Bezdymny koks opałowy sposobem na smog 

CEL 4CEL 4

Gospodarcze wykorzystanie 
odpadów wydobywczych 

We wrześniu 2017 r. w siedzibie 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpi-
sano list intencyjny w sprawie współ-
pracy pomiędzy JSW SA i Haldex 
w zakresie innowacyjnych metod 
zagospodarowania odpadów wydo-
bywczych. Porozumienie podpisał 
Daniel Ozon, pełniący obowiązki 
prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej oraz Bogdan Leśniow-
ski, prezes zarządu spółki Haldex. 
Gospodarka bezodpadowa („circular 
economy”) to jedno z naszych głów-
nych zadań efektywnościowych.
Odstąpienie od sprzedaży mułów 
i flotokoncentratów niejako wymu-
sza, aby szukać nowych rozwiązań 
dla tych produktów, a stare składo-
wiska tych odpadów mogą zawierać 
jeszcze wartościowe pozostałości 
węgla. 

Wspólne przedsięwzięcie Spółek 
ma polegać na wymianie pomysłów 
związanych z gospodarką odpadami 
wydobywczymi i odzyskiem węgla 
z odpadów wydobywczych. Partne-
rzy zobowiązali się do współpracy 
w zakresie wypracowywania 
koncepcji m.in. ekonomicznego 
wykorzystania mułów i flotokoncen-
tratów czyli odpadów po procesie 
uszlachetniania węgla. Ale na 
tym nie koniec, ponieważ jeden 
z pomysłów zakłada wykorzystanie 
kamienia kopalnianego jako surow-
ca do produkcji kruszyw budowla-
nych. Najważniejsza będzie jednak 
wymiana doświadczeń technicznych 
i technologicznych pomiędzy Ja-
strzębską Spółką Węglową, a spółką 
Haldex. 

Podpisane porozumienie poprzez 
udział naszej spółki JSW Innowacje 
S.A. i partnerów naukowych otwiera 
drogę do optymalnego wykorzysta-
nia zasobów spółki w myśl przyjęte-
go zobowiązania Grupy JSW 
o zrównoważonym rozwoju.

Innym obszarem kluczowym 
z punktu widzenia badań i rozwoju 
są wszelkie projekty związane z tzw. 
technologiami czystego węgla. 
Do innowacyjnych pomysłów i no-
wych technologii zalicza się choćby 
wspierany przez Grupę JSW głośny 
projekt tzw. Błękitnego Węgla, 
którego produkcja nieco przypo-
mina produkcję koksu – poprzez 
częściowe kontrolowane odgazo-
wanie, czyli wstępne termiczne 
przekształcenie w specjalnych 
układach przemysłowych, pozwala 
ona uzyskać paliwo praktycznie 
bezdymne. Choć dziś wciąż nieco 
droższe od zwykłego węgla, może 
ono być stosunkowo czysto spalane 
nawet w najprostszych i niezbyt 
nowoczesnych paleniskach. 
To z kolei może stanowić remedium 
na złą jakość powietrza zimą 
w wielu polskich miastach, powodo-
waną jak wiadomo stosowaniem 
niskiej jakości opału w przestarza-
łych paleniskach. Tego typu innowa-
cyjne pomysły dają szansę na „od-
czarowywanie” węgla, który przez 
wielu został uznany z niewiadomych 
przyczyn za paliwo przestarzałe 
i bez przyszłości.

Coraz surowsze wymogi na temat 
ograniczania niskiej emisji otwierają 
rynek dla niskoemisyjnych paliw, 
możliwych do wykorzystania przez 
gospodarstwa domowe do celów 
grzewczych. JSW KOKS przeko-
nuje, że najlepszym rozwiązaniem 
jest sprawdzony koks opałowy. 
To czysty produkt pozbawiony 
zanieczyszczeń - charakteryzuje 
się bardzo niską zawartością części 
lotnych (ok. 1,0 %). 

Jakość koksu opałowego w porów-
naniu do jego ceny jest nieporówny-
walna z niczym innym, jeśli chodzi 
o paliwa do pieców węglowych. 
Jest to paliwo niemal całkowicie po-
zbawione części lotnych zawartych 
w węglu, co gwarantuje brak po-
wstawania sadzy, a także wszystkich 
substancji toksycznych, które tworzą 
się podczas procesu spalania 
w piecach domowych zwykłego 
węgla, które przyczyniają się do 
pogorszenia jakości powietrza 
w miastach w okresie grzewczym. 
Co prawda koks jest nieco droższy 
od ekogroszku, ale jego zużycie 
jest od dwudziestu do trzydziestu 
procent mniejsze niż tradycyjnego 

węgla. To oznacza, że ostatecznie 
koszty ogrzewania są dużo niższe, 
przy jednoczesnych korzyściach 
dla środowiska i zdrowia ludzi. 

Koks ma wyższą temperaturę 
zapłonu, co wiąże się z konieczno-
ścią zapewnienia odpowiednich 
warunków spalania w kotle. 
Obecnie Spółka testuje kotły, które 
nadawałyby się do spalania koksu. 
JSW Koks prowadzimy rozmowy 
z producentami kotłów o wprowa-
dzeniu na rynek urządzeń grzew-
czych dostosowanych również do 
palenia koksem opałowym, które 
będą spełniać wymogi kotłów klasy 
5 emisji i Ecodesign. Co ważne 
cenowo taki kocioł może być tańszy 
niż popularne na rynku urządzenia 
do spalania ekogroszku, głównie ze 
względu na uproszczoną konstruk-
cję. Dziś koksownie Grupy JSW 
sprzedają koks opałowy zarówno 
w kraju, jak i na eksport. 

Odbiorcami są klienci z Czech, 
Słowacji, Austrii czy Włoch dbający 
o środowisko naturalne. Koksem 
ludzie palili od wieków i do dziś 
jest kupowany głównie do 

pieców zasypowych i żeliwnych 
pieców zasypowych. W Polsce koks 
opałowy może stanowić alternatywę 
dla popularnego dziś ekogroszku. 
Niestety szacuje się, że aktualnie 
bieżące zapotrzebowanie na koks 
opałowy w kraju kształtuje się na 
poziomie około 300 tys. ton rocznie, 
co stanowi zaledwie 3,1 % łącznej 
krajowej produkcji koksu za rok 
2016. W odniesieniu do całkowite-
go zużycia węgla do celów opało-
wych w polskich gospodarstwach 
domowych (9750 tys. ton w 2015 
roku) stanowi nieco ponad 3,0 % 
i daje potencjał obszaru wykorzysta-
nia oraz zagospodarowania koksu 
opałowego

Obecnie konkurencja na rynku 
ekogroszku jest ogromna. Popyt jest 
duży, co oznacza, że ten produkt 
jest coraz trudniejszy do zdobycia 
dla przeciętnego odbiorcy. Dlatego 
też coraz częściej jest sprowadzany, 
głównie z Rosji. Inaczej jest z kok-
sem. Surowiec jest stale produkowa-
ny i łatwo dostępny. A korzyści dla 
środowiska i zdrowia są wymierne.

Węgiel kamienny a koks opałowy

Parametr J.M. Węgiel kamienny 
orzech

Koks opałowy Różnica w %

CO mg/m3 5 337,0 1 637,4 -69,3%

OGC (gazowe zanieczyszczenia organiczne) mg/m3 317,0 50,1 -84,2%

pył mg/m3 284,0 31,8 -88,8%

NOx mg/m3 161,0 98,4 -38,9%

16WWA mg/m3 1 399,0 426,0 -69,5%

B(a)P mg/m3 114,0 20,5 -82,0%

Kluczowym krokiem w dążeniu do 
bardziej zrównoważonego modelu 
biznesowego, który ściśle wiąże się 
z optymalizacją zużycia energii, 
eliminowaniem energochłonnych 
rozwiązań czy odzyskiwaniem 
i gospodarczym wykorzystaniem 
metanu, ma być wdrażane już 
usystematyzowane i profesjonal-
ne zarządzanie emisjami, w tym 
określenie śladu węglowego (carbon 
footprint).

Ambicją Grupy JSW jest współpra-
ca z partnerami technologicznymi 
w celu wdrożenia innowacyjnych 
technologii umożliwiających zwięk-
szenie efektywności energetycznej 
i zmniejszenie śladu węglowego. 
W coraz większej liczbie państw 
obserwowany jest trend do wpro-
wadzania etykiet emisyjnych dla 
produktów i usług, a ustawodaw-
stwo unijne podąża zdecydowanie 
w tym kierunku m.in. w regulacjach 
dotyczących wprowadzenia gospo-
darki o obiegu zamkniętym (circular 
economy) przewiduje się wprowa-
dzenie obowiązku oznaczania śladu 
węglowego.

Symbolicznym uzupełnieniem dzia-
łań ukierunkowanych na oszczęd-
ność energii i ograniczenie zużycia 
paliw kopalnych będzie też wyko-
rzystanie ogniw fotowoltaicznych 
(PV) i energii pochodzącej ze słońca 
zlokalizowanych na siedzibie JSW 
oraz kilku samochodów elektrycz-
nych. Od października 2017 r. po-
siadacze samochodów elektrycznych 
mogą za darmo naładować swoje 
pojazdy przy siedzibie Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Choć realne 
oddziaływanie tych ostatnich nie 
będzie może znaczące dla środowi-
ska, to zdecydowanie pokaże nowe 
spojrzenie Spółki na zarządzanie 
i odpowiedzialność za oddziaływa-
nie na otoczenie.
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Jastrzębska Spółka Węglowa, PG 
Energy Capital Management i JSW 
Innowacje podpisały list intencyjny 
w sprawie możliwości realizacji 
wspólnego przedsięwzięcia polega-
jącego na produkcji pelletu 
w oparciu o technologię spółki 
CoalTech oraz koks, muły, pyły 
i odpady węglowe dostarczane 
przez JSW. To nie tylko rozwiąza-
nie pozwalające na przetwarzanie 
w przyjazne środowisku paliwo 
surowców, odpowiedzialnych za 
fatalną jakość powietrza w okresie 
grzewczym, ale też kolejny pomysł 
na zagospodarowanie terenów po 
byłej kopalni Krupiński w Suszcu.

List intencyjny został podpisany 
podczas obrad International Mining 
Forum 2017, które odbywało się 
od 28 do 30 czerwca 2017 roku 
w Jastrzębiu Zdroju. JSW, PG Energy 
oraz JSW Innowacje zamierają przy-
stąpić do wspólnego przedsięwzięcia 
polegającego na produkcji pelletu 
przy użyciu nowoczesnych techno-
logii opracowanych przez CoalTech, 
którego jedynym, polskim partnerem 
technologicznym i kapitałowym jest 
PG Energy. 

Grupa JSW poszukuje rozwiązań 
i technologii służących poprawie 
efektywności kopalni i koksowni, 
tak w rozumieniu ekonomicznym, 
jak i środowiskowym. Potencjalne 
wykorzystanie nośników energii 
w postaci mułów węglowych do 
produkcji pelletu, odbywające się 
w sposób opłacalny i bezpieczny 
dla środowiska może być takim 
rozwiązaniem.

W celu ustalenia możliwości re-
alizacji wspólnej inicjatywy strony 
zobowiązały się do zweryfikowania 
kompatybilności technologicznej 
i technicznej zaangażowanych 
podmiotów w zakresie możliwości 
produkcji pelletu w oparciu 
o połączenie zasobów wszystkich 
współpracujących ze sobą stron. 

CEL 4CEL 4

PG Energy, jest wyłącznym pol-
skim przedstawicielem i partnerem 
CoalTech z siedzibą w Republice 
Południowej Afryki i podmiotów 
z nią powiązanych w innych krajach, 
która specjalizuje się w przekształ-
caniu koksu węglowego, mułów, 
pyłów i odpadów węglowych 
w granulat (pellet) za pomocą tech-
nologii opracowanej w Republice 
Południowej Afryki, gdzie wybudo-
wano i gdzie funkcjonuje pierwszy 
zakład produkcyjny.

W 2017 roku w wyniku wykorzysta-
nia ujmowanego metanu do produk-
cji energii elektrycznej i cieplnej 
w układach wysokosprawnej koge-
neracji uzyskano zmniejszenie 
emisji metanu do atmosfery o ok. 
91,6 mln m3. W 2016 roku w kopal-
ni Budryk oddano do eksploatacji 
układ kogeneracyjny – 2 silniki 
o mocy ok. 4,0 MWel każdy 
w rejonie szybu VI Chudów, co 
pozwoliło zmniejszyć emisję metanu 
do atmosfery o ok. 8,0 mln m3. 
Od roku 2018 planuje się rozpoczę-
cie procedur związanych z budową 
kolejnych silników na gaz z odmeta-
nowania w kopalniach Budryk oraz 
Knurów-Szczygłowice.

W 2017 roku Grupa JSW zainicjo-
wała implementację kompleksowych 
rozwiązań w zakresie zaawansowa-
nego szacowania „śladu węglowego” 
całej organizacji, jak i poszcze-
gólnych z kluczowych procesów 
produkcyjnych. Pracom towarzyszy 
szczegółowa inwentaryzacja 
i analiza źródeł emisji, jak 
i porządkowanie systemu zarządza-
nia danymi o emisji. Grupa JSW 
mając na uwadze bezwzględną 
konieczność zachowania spójności 
komunikatów przekazywanych oto-
czeniu, zdecydowała się wstrzymać 
publikowanie informacji nt. emisji 
do czasu zakończenia prac nad 
nowym modelem ich obliczania, 
a następnie upubliczniać je z okresu 
na okres w sposób w gwarantujący 
ich kompleksowość i porównywal-
ność. Jednocześnie Grupa JSW stoi 
na stanowisku, że upublicznianie 
dziś danych zbieranych w innym 
modelu, a następnie kontynuowanie 
sprawozdawczości w oparciu o inną 
metodykę, poprzez niezachowanie 
zasady porównywalności, mogłoby 
być dla czytelników mylące.

Grupa JSW przyjmuje założenie, 
iż najlepszą miarą odpowiedzialności 

jest efektywność. Surowce naturalne, 
których zasoby są wyczerpywalne 

i nieodnawialne, muszą być szanowane, 
a zatem dobrze i w pełni wykorzystane. 
Wszelkie niedoskonałości technologii czy 

niedoskonałości w zarządzaniu powinny być 
eliminowane. Otwiera to przestrzeń 

do bardzo wielu projektów badawczych 
i do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, 

które pomogą działać w sposób efektywny 
i opłacalny, chroniąc jednocześnie otoczenie 

przyrodnicze. 

Produkcja i sprzedaż pelletu w Grupie JSW
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CEL 5

Grupa JSW, tak jak wszystkie inne 
przedsiębiorstwa branży, jest bardzo 
silnie związana jest z rejonem, 
w którym działa. Związana na 
dobre i na złe, na dziesiątki lat. Gór-
nictwo węgla kamiennego tworzyło 
i tworzy kulturę Śląska, tak Górnego 
Śląska, jak i Śląska Cieszyńskiego. 
Z nim związane są lokalne tradycje 
i obyczaje, ono determinuje kierunki 
kształcenia na okolicznych uczel-
niach, czy wreszcie od niego zależy 
poziom lokalnego dobrobytu. 
Dlatego jest tak ważne. Dlatego 
też postrzegane jest jako sztuka 
górnicza, a nie tylko zawód i typ 
wykonywanej pracy. Górnictwo jest 
też kluczowym pracodawcą, a także 
kluczowym płatnikiem podatków 
oraz innych opłat związanych 
z koncesjami i eksploatacją złóż. 
Najczęściej, tak jak ma to miejsce 
w przypadku Grupy JSW, jest też 
sponsorem i mecenasem lokalnych 
drużyn sportowych czy wydarzeń 
ważnych dla lokalnej społeczności.

 [1
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CEL 5: SZANUJEMY ŚRODOWISKO NATURALNE ORAZ 
NA JBLIŻSZE OTOCZENIE PRZYRODNICZE I SPOŁECZNE 
TERENÓW, NA KTÓRYCH JSW PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 

WPŁYW NA OTOCZENIE 
PRZYRODNICZE

Równocześnie to samo górnictwo, 
w tym spółki z Grupy JSW, przyczy-
niają się do degradacji lokalnego 
środowiska naturalnego, choćby 
poprzez zakłócanie krajobrazu czy 
emisję zanieczyszczeń. Prowadzonej 
pod ziemią działalności wydobyw-
czej towarzyszą odkształcenia na 
powierzchni. Powodować one 
mogą szkody w majątku prywatnym 
(np. uszkodzenia budynków) 
i publicznym (np. uszkodzenia dróg), 
ale również zakłócają równowagę 
hydrologiczną (zapadanie się terenu 
zmienia kierunki cieków wodnych, 
może też powodować zmianę 
poziomu lustra wody, itp.. Do tego 
dochodzi zagospodarowanie na po-
wierzchni skały płonnej towarzyszą-
cej złożom węgla i urabianej wraz 
z nim, hałas związany pracą kopalni, 
czy też emisje do atmosfery pyłów 
i gazów, zwłaszcza przez koksownie.

Działania w tej grupie odnoszą się 
przede wszystkim do strategicznego 
zarządzania operacyjnego. 
W przeciwieństwie do poprzedniego 
rozdziału i celu, mają zapewnić bez-
pieczeństwo środowiskowe w dniu 
dzisiejszym, zarówno przyrodzie, jak 
i mieszkańcom lokalnej społeczno-
ści. Dlatego też w znacznym stopniu 
oznacza on zapewnienie zgodności 
z rozwiązaniami, które takie bezpie-
czeństwo pomagają zapewniać. Tak 
jak w przypadku innych obszarów 
biznesowych, kluczowe znaczenie 
dla ich poprawnego funkcjonowania 
ma posiadanie sytemu zarządzania 
środowiskowego opartego na nor-
mie PN-EN ISO 14001 – ukierunko-
wanego na nieustanne doskonalenie 
organizacji. 

Zaangażowanie w przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom produkcji go-
spodarczej na środowisko naturalne 
zgodnie z przyjętą Polityką Zintegro-
wanego Systemu Zarządzania od-
zwierciedlać będą dążenia do stałej 
poprawy stanu środowiska poprzez 
działania minimalizujące negatywny 
wpływ,  w tym spełniające wymaga-
nia ochrony środowiska wynikające 
z najlepszych dostępnych technik 
(BAT). Realizując dobre praktyki 
w tym obszarze, Grupa prowadzić 
będzie działania ukierunkowane 
na dokonywanie stałego nadzoru 
i monitoringu oraz dbałość o jak 
najmniejszą skalę zanieczyszczeń 
emitowanych do środowiska, a także 
podejmowanie wszelkich kroków 
w celu optymalnego gospodarowa-
nia przestrzenią i zasobami środowi-
ska naturalnego.

Obowiązujący w JSW system 
zarządzania ISO 14001 w zakresie 
wydobywanie, przeróbka 
i sprzedaż węgla (funkcjonujący 
w ramach zintegrowanego systemu 
zarządzania obok systemów ISO 
9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 
i PN-N-18001:2004 ) w 2017 roku 
został poddany certyfikacji zgodnie 
z wymogami nowej normy PN-EN 
ISO 14001:2015. Zintegrowany 
systemu zarządzania określa szereg 
procedur, w tym środowiskowych, 
wśród których należy wymienić 
następujące: „Identyfikacja, ocena 
i monitorowanie aspektów środowi-
skowych” (PZŚ-5.01), „Nadzór ope-
racyjny i monitorowanie elementów 
środowiskowych” (PZŚ-7.01), 
„Gospodarka energią” (PZŚ-7.02), 
„Naprawa szkód górniczych” 
(PZŚ-7.03), „Identyfikacja zagro-
żeń, postępowanie w przypadku 
wystąpienia awarii środowiskowych” 
(PZŚ-7.04), „Ocena zgodności z wy-
maganiami prawnymi” (PZŚ-8.01).
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Analogicznie w JSW KOKS obowią-
zuje m.in. Polityka Zintegrowanych 
Systemów Zarządzania obejmująca 
swoim zakresem System Zarządza-
nia Środowiskowego w oparciu 
o międzynarodową normę ISO 
14001. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, ze JSW KOKS posiada pięć 
certyfikatów zgodności z wymaga-
niami norm ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, ISO/IEC 
27001:2013, ISO 50001:2011(E) 
i PN-N-18001:2004 w zakresie 
produkcji i sprzedaży koksu, smoły 
surowej, benzolu surowego, gazu 
koksowniczego, siarki, siarczanu 
amonu oraz energii elektrycznej 
i pary wodnej. JSW KOKS czynnie 
uczestniczy w programach Syste-
mu Monitorowania Emisji Gazów 
Cieplarnianych (SMEGC), realizując 
nadzór z wykorzystaniem udoku-
mentowanych procedur w tym 
zakresie. Funkcję znaczących aspek-
tów środowiskowych wyznaczono 
w czterech obszarach tematycznych: 
emisja gazów i pyłów do powietrza, 
gospodarka odpadami, zrzut zanie-
czyszczeń do odbiornika oraz wy-
korzystanie wód powierzchniowych 
do celów technologicznych. Dla 
zapewnienia unikania ryzyk zastoso-
wano także Instrukcje przeciwawa-
ryjne dla poszczególnych wydziałów 
i oddziałów produkcyjnych.

CEL 5CEL 5

Jeżeli chodzi o PGWiR, kwestie 
środowiskowe uwzględnia również 
Polityka Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania i sam system zarządza-
nia zgodny z EMAS. Szczególnie 
warto wspomnieć tu procedurę 
„Monitorowanie i pomiary oraz 
kontrola zgodności z wymaganiami 
prawnymi”, określającą charakter 
realizowanego monitoringu i po-
miarów, procedurę „Postępowanie 
w przypadku awarii i wypadku oraz 
zdarzenia potencjalnie wypadko-
wego”, definiującą możliwe awarie 
środowiskowe i plany postępowania 
w razie zaistnienia takiej sytuacji, 
procedurę „Aspekty środowiskowe”, 
opisującą kryteria identyfikacji 
i oceny aspektów środowiskowych 
spółki oraz procedurę „Sterowanie 
operacyjne”, która opisuje postępo-
wanie Spółki z aspektami mającymi 
istotny wpływ na środowisko. Spółka 
corocznie opracowuje i publikuje 
deklarację środowiskową zgodnie 
z wymaganiami EMAS. Należy jed-
nak zaznaczyć, że rozwiązania te nie 
obowiązują jeszcze, ale są na etapie 
wdrażania w zakładzie w Czerwion-
ce – Leszczynach.

W przypadku JZR polityka środowi-
skowa również została ujęta 
w polityce Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania, obejmującego również 
normę PN-EN ISO 14001:2005 
(System zarządzania środowisko-
wego), ale również i normę ISO 
50001:2011 (System zarządzania 
energią), w ramach których pro-
wadzi się działania ograniczające 
negatywny wpływ działalności spółki 
na środowisko. Program Zarządzania 
Środowiskowego i Energetyczne-
go zakłada optymalizację zużycia 
energii, racjonalną gospodarkę 
odpadami i ochronę powietrza. 
Stopień realizacji ustanowionych ce-
lów jest monitorowany na postawie 
procedur „Identyfikacja aspektów 
środowiskowych i energetycznych”, 
„Cele i zadania środowiskowe 
i energetyczne” i „Monitorowanie 
i pomiary”. 

Bieżące działania Grupy JSW 
skupiać się będą na optymalizacji 
wolumenu oraz stopnia zasolenia 
wód dołowych wprowadzanych 
do cieków powierzchniowych po-
przez ich możliwie duże wykorzysta-
nie do celów technologicznych. 
W przypadku wód odprowadzanych 
do Odry przy pomocy systemu 
retencyjno-dozującego „Olza” ich 
wolumen jest uzależniony m.in. 
od poziomu wody w rzece – tj. 
zasolone wody kopalniane są do-
zowane, tak by możliwie najmniej 
oddziaływać na życie przyrodnicze 
rzeki. W przypadku konieczno-
ści ograniczenia zrzutów (niskich 
poziomów rzeki), ich większe ilości 
są zatrzymywane w zbiornikach 
retencyjnych. Informacje o para-
metrach jakościowych i ilościowych 
odprowadzanych wód są publicznie 
udostępniane przez PGWiR S.A. 
w Internecie. W przypadku wód 
z kopalni „Budryk” są one odsalane 
w zakładzie w Dębieńsku. Wszystkie 
parametry związane z odprowadze-
niem wszelkich wód dołowych do 
wód powierzchniowych są i będą 
monitorowane pod kątem zgodności 
z obowiązującymi przepisami 
i uzyskanymi decyzjami administra-
cyjnymi.

Podobnie w przypadku skały 
płonnej, jest ona w całości zagospo-
darowywana zgodnie z przepisami 
i decyzjami administracyjnymi. 
Jednocześnie jednak, w miarę posia-
danych aktualnie możliwości, Grupa 
JSW dąży do prowadzenia wydo-
bycia w sposób minimalizujący jej 
urabianie, wykorzystania odpadów 
w podziemnych wyrobiskach górni-
czych oraz do sprzedaży wydobytej 
skały w formie nieprzetworzonej 
lub jej przetwarzania (np. sprzedaży 
jako kruszywa drogowego zgodnie 
z uzyskanymi aprobatami technicz-
nymi). W miarę bieżącej sytuacji 
rynkowej i aktualnych możliwości 
technologicznych Grupa JSW starać 
się będzie możliwie największy 
wolumen skały wykorzystywać 
gospodarczo. 

III Dni Energii Miasta Katowice 
odbyły się w dniach 22-23 września 
2017 r. na katowickim rynku. Takie 
spotkania to dobra okazja, aby 
poznać zasady przyjętej uchwały 
antysmogowej. O szczegóły można 
było zapytać pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego. Ponadto doradcy ener-
getyczni Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach wyjaśniali, 
jak uzyskać dofinansowanie na 
zmianę systemu ogrzewania.

Uczestnicy Dni Energii dowiadywali 
się jak i czym palić, aby efektywnie, 
ekologicznie i bezpiecznie zadbać 
o ogrzewanie domu. Pracownicy 
JSW KOKS promowali tam koks 
opałowy.

JSW KOKS NA DNIACH ENERGII 
MIASTA KATOWICE 
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Należy mieć jednak świadomość, że 
w obecnych realiach wciąż jej zde-
cydowana większość trafiać będzie 
na obiekty na powierzchni (hałdy). 

Grupa JSW poprzez racjonalną 
politykę w zakresie wykorzystania 
metanu oraz gazu koksowniczego, 
ograniczać będzie zapotrzebowanie 
na energię z innych źródeł oraz emi-
sję do atmosfery. W szczególności 
ograniczona zostanie emisja metanu, 
który jest gazem cieplarnianym, 
o ponad 20-krotnie silniejszych 
właściwościach cieplarnianych, 
niż dwutlenek węgla. Dodatkowo 
wprowadzane są prace nad wyeli-
minowaniem niektórych szczególnie 
energochłonnych rozwiązań, co 
pozwala racjonalizować konsumpcję 
energii jako takiej. 

Grupa JSW ma również świadomość 
problemu związanego z hałasem 
i stosuje się do zaleceń wydawanych 
decyzji administracyjnych. W miarę 
możliwości finansowych moderni-
zuje i wycisza kolejne obiekty m.in. 
wieże szybów tak, by zapewnić 
możliwie komfortowe warunki 
mieszkańcom. 

Grupa JSW stara się też prowa-
dzić wydobycie tak, by ograniczać 
powstawanie szkód górniczych, tak 
bardzo uciążliwych z punktu widze-
nia mieszkańców. Tam gdzie się one 
pojawiają, wypłacane są rekompen-
saty za poniesione szkody.

Ponadto w ramach systemu zarzą-
dzania środowiskowego cyklicznie 
prowadzi się ocenę aspektów środo-
wiskowych na podstawie ziden-
tyfikowanych ryzyk, szans, a także 
uwag, skarg i wniosków zgłaszanych 
przez strony zainteresowane. Oce-
niane są zaistniałe sytuacje awaryjne 
z uwzględnieniem uwarunkowań 
prawnych i innych mających wpływ 
na środowisko naturalne. Do oceny 
przyjmuje się następujące kryte-
ria: szkodliwość dla środowiska, 
częstotliwość wystąpienia aspektu, 
narażenie, znaczenie dla zaintere-
sowanych stron, wrażliwość (zasięg) 
środowiska lokalnego, regionalnego, 
globalnego, zgodność z wymagania-
mi prawnymi i innymi. W wyniku tej 
oceny możemy określić, który aspekt 
znacząco oddziałuje na środowisko. 
Taka informacja jest jawna i przeka-
zywana stronom zainteresowanym 
poprzez stronę internetową www.
jsw.pl. 

O ile działania długoterminowe 
JSW i całej Grupy JSW, mają na 
celu wzrost efektywności środo-
wiskowej, tj. zmniejszenie śladu 
środowiskowego oraz zastosowanie 
innowacyjnych technologii 
w celu gospodarczego wykorzystania 
możliwe największej ilości surow-
ców pozyskiwanych wraz z węglem 
z natury, o tyle bieżące, krótkoter-
minowe działania ukierunkowane 
są na dokonywanie stałego nadzoru 
i monitoringu oraz dbałość o jak 
najmniejszą skalę zanieczyszczeń 
emitowanych do środowiska, a także 
podejmowanie wszelkich kroków 
w celu optymalnego gospodarowa-
nia przestrzenią i zasobami środowi-
ska naturalnego. 

CEL 5CEL 5

W 2017 roku JSW urzeczywistniała 
w swoich działaniach zasady przyję-
te w strategii. W tym celu realizowa-
ne były wyznaczone zadania służące 
ochronie środowiska w zakresie: 
• ochrony wód, 
• racjonalnej gospodarki odpadami, 
• ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych do powietrza, 
• eliminacji lub ograniczenia 

nadmiernego hałasu emitowanego 
do środowiska, 

• minimalizowania oddziaływania 
eksploatacji górniczej na 
powierzchnię terenu, 

• rekultywacji i zagospodarowania 
terenów przekształconych 
w wyniku działalności górniczej.
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DIALOG Z LOKALNĄ 
SPOŁECZNOŚCIĄ 
I SAMORZĄDAMI

Ambicją zarządzających Grupą JSW 
jest coraz większa otwartość na 
społeczność lokalną, w tym pomysł 
zainicjowania cyklicznych spotkań 
zarządu JSW z samorządowcami 
i społecznościami lokalnymi gmin, 
w których JSW prowadzi działalność. 
Ich celem byłoby przedstawienie 
planów Grupy JSW na najbliższy 
okres w kontekście np. 
• zatrudnienia (planowane rekruta-

cja, profil pracowników, współpra-
ca ze szkołami zawodowymi 
i uczelniami w regionie),

• planowanych prac pod ziemią 
w danym roku, w tym obszarów, 
gdzie będzie prowadzone wydo-
bycie i gdzie można spodziewać 
się występowania odkształceń na 
powierzchni i szkód górniczych) 

• planowanych prac na powierzchni, 
w tym w zakresie zagospodaro-
wania odpadów wydobywczych, 
kształtowania krajobrazu / rekul-
tywacji terenów zdegradowanych 
przez szkody górnicze oraz obiek-
tów zagospodarowania odpadów 
wydobywczych i ewentualnego 
ich wykorzystania.

• analizy szkód górniczych, podej-
mowanych prac prewencyjnych, 
napraw i rekompensat.

Warto w tym miejscu wspomnieć 
o powołaniu Pełnomocnika Zarządu 
ds. Kontaktu z Samorządami.

Jeżeli chodzi zaś o racjonalną gospo-
darkę odpadami, rekultywację oraz 
zagospodarowanie terenów prze-
kształconych w wyniku działalności 
górniczej w 2017 roku w zakładach 
JSW w dalszym ciągu stosowano 
takie sposoby produkcji lub formy 
usług oraz surowce i materiały, które 
pozwalały zapobiegać powstawaniu 
odpadów lub utrzymać ich ilość 
na możliwie najniższym poziomie. 
Wszystkie działania związane 
z gospodarką odpadami prowa-
dzone były zgodnie z hierarchią 
sposobów postępowania z odpa-
dami, w sposób ograniczający do 
minimum negatywne oddziaływanie 
odpadów na życie i zdrowie ludzi 
oraz na środowisko poprzez opty-
malne gospodarowanie przestrzenią 
i zasobami środowiska naturalnego 
ze szczególnym uwzględnieniem 
rekultywacji i rewitalizacji terenów 
oraz gruntów przekształconych 
działalnością górniczą. JSW przy wy-
dobyciu i przeróbce węgla w 2017 
roku wytworzyła 11,1 mln Mg (ton) 
odpadów wydobywczych. W celu 
zminimalizowania negatywnego od-
działywania wytwarzanych odpadów 
wydobywczych na środowisko natu-
ralne oraz zwiększenia przychodów 
poprzez racjonalne gospodarowanie 
nimi, JSW realizowała strategiczne 
kierunki działań, do których należą:

• ograniczenie ilości wytwarzanych 
odpadów,

• zwiększenie wykorzystania odpa-
dów w podziemnych wyrobiskach 
górniczych,

• sprzedaż odpadów w postaci 
nieprzetworzonej,

• produkcja i sprzedaż kruszyw 
produkowanych z odpadów,

• zagospodarowanie odpadów 
w obiektach gospodarki odpadami 
wydobywczymi na powierzchni.

Kontynuowane były działania zwią-
zane z wykorzystaniem odpadów 
wydobywczych wraz z odpadami 
z elektrowni oraz wodą zasoloną 
do wypełniania i doszczelniania 
zrobów ścian zawałowych w celach 
zwalczania zagrożenia pożarowego 
i metanowego, ograniczenia emisji 
metanu i osiadań terenu, poprawy 
warunków wentylacji oraz wypełnia-
nia zlikwidowanych i otamowanych 
zbędnych wyrobisk górniczych. 
Zwiększenie wykorzystania od-
padów wydobywczych w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych 
realizowane było poprzez systema-
tyczną rozbudowę i modernizację 
instalacji do zatłaczania mieszanin 
doszczelniających.

Intensyfikowano działania w zakre-
sie produkcji kruszyw w instalacjach 
zakładów przeróbczych kopalń. 
Produkcja kruszyw realizowana była 
zgodnie z uzyskanymi aprobatami 
technicznymi: Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów w Warszawie dla 
wyrobu budowlanego o nazwie 
„Kruszywo skalne górnicze JSW” 
oraz Instytutu Technologiczno-Przy-
rodniczego w Falentach dla wyrobu 
o nazwie „Kruszywo hydrotech-
niczne z łupka powęglowego JSW”. 
Odpady poddawano procesowi 
odzysku na podstawie posiadanych 
przez kopalnie decyzji. W 2017 
roku sprzedano ok. 0,1 mln Mg kru-
szyw i odpadów wydobywczych.
Zagospodarowanie odpadów wy-
dobywczych w obiektach gospo-
darki odpadami wydobywczymi 
na powierzchni prowadzone było 
zgodnie z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, 
planami gospodarki odpadami oraz 
aktualnie obowiązującymi przepisa-
mi w zakresie gospodarki odpadami 
w kierunkach uzgodnionych 
z lokalnymi jednostkami samorządu 
terytorialnego.

Na wszystkich obiektach gospo-
darki odpadami wydobywczymi 
realizowane były zadania mające 
na celu zabezpieczenie środowiska 
przed negatywnym oddziaływaniem 
nagromadzonych odpadów wydo-
bywczych oraz zagospodarowanie 
terenów przekształconych w wyniku 
działalności górniczej w celu ich 
odnowy oraz przywrócenia walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych 
poprzez przypisanie im funkcji użyt-
kowych, które w przyszłości służyć 
będą lokalnym społecznościom, jako 
tereny zieleni urządzonej i lasy 
oraz obiekty sportowo-rekreacyjne. 
Obiekty gospodarki odpadami wy-
dobywczymi objęte były rekultywa-
cją techniczną i biologiczną opartą 
na tradycyjnych i bezglebowych 
metodach zazieleniania, gwarantu-
jących szybkie i trwałe osiągnięcie 
zamierzonych efektów ekologicz-
nych.

Strategia JSW w zakresie likwidacji 
nadmiernego hałasu emitowanego 
do środowiska zakłada realizację 
działań prowadzących do obni-
żenia emisji hałasu z najbardziej 
uciążliwych źródeł do poziomu 
dopuszczalnego. W 2017 roku JSW 
kontynuowała realizację zadań 
związanych z wyciszeniem obiektów 
na terenie zakładu głównego kopalni 
Pniówek.

Jeżeli chodzi o ochronę wód po-
wierzchniowych przed zasoleniem 
główne kierunki działań związane 
były z: 

• ograniczeniem ilości i ładunku 
zasolonych wód dołowych poprzez 
ich maksymalne wykorzystanie 
do celów technologicznych oraz 
na dole kopalń do prewencji 
pożarowej i likwidacji zbędnych 
wyrobisk,

• dozowaniem niewykorzystanych 
wód pochodzących z odwod-
nienia kopalń: Borynia-Zofiów-
ka-Jastrzębie i Pniówek do rzeki 
Odry z wykorzystaniem metody 
hydrotechnicznej ochrony wód, 
tj. systemu retencyjno-dozującego 
„Olza”, eksploatowanego przez 
PGWiR. W 2017 roku systemem 
„Olza” odprowadzono 4,4 mln m3 
wód z odwodnienia kopalń JSW,

• doskonaleniem systemu retencyj-
no-dozującego „Olza” poprzez 
kontynuowanie prac moderniza-
cyjno-remontowych, 

• odsalaniem niewykorzystanych 
wód z odwodnienia kopalni 
Budryk przez PGWiR w zakładzie 
w Dębieńsku, 

• kontrolowanym wprowadzania 
niewykorzystanych wód z odwod-
nienia kopalni Knurów-Szczygło-
wice do wód powierzchniowych 
zgodnie z warunkami określonymi 
w obowiązujących przepisach. 

PGWiR, specjalizującego się 
w ramach Grupy JSW w świadczeniu 
usług wodno-kanalizacyjnych oraz 
w rekultywacji, planuje realizację 
modernizacji systemu retencyjno - 
dozującego „Olza” oraz systemu od-
salania w Czerwionce – Leszczynach 
obejmującego odbudowę instalacji 
termicznego zatężania RCC, mo-
dernizację odwróconej osmozy RO 
i instalacji pomocniczych systemu 
odsalania, modernizację systemu 
konfekcjonowania i magazynowa-
nia soli oraz modernizację systemu 
rekrystalizacji. Rozwój systemu 
retencyjno-dozującego „Olza” jest 
konieczny z uwagi na budowę no-
wych poziomów wydobywczych w 
kopalniach. Prowadzenie wydobycia 
na coraz większych głębokościach 
skutkować może według prognoz 
zwiększeniem ilości i poziomu zaso-
lenia wód dołowych.

Wydatki związane z szeroko 
rozumianą ochroną środowiska 
w całej Grupy JSW w 2017 roku 
przekroczyły 100 mln zł, w tym 
w JSW wyniosły 89,8 mln zł. Obej-
mują one zarówno koszty wykony-
wanych badań, inwestycje środowi-
skowe, koszty remontów, mających 
wpływ na odziaływanie na środowi-
sko, koszty dozowania i odsalania 
wód, naprawę szkód górniczych, 
rekultywację, jak również opłaty 
za korzystanie ze środowiska.

(więcej danych dotyczących wpływu 
na środowisko – patrz: „Tabele 
z danymi niefinansowymi”)
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ODDZIAŁYWANIE 
DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ 
(SZKODY GÓRNICZE)

Całość działalności wydobywczej 
prowadzona jest przez JSW SA. 
Ze względu na specyfikę oddzia-
ływania działalności górniczej na 
otoczenie, często procedury istotne 
z punktu widzenia środowiskowego, 
są jednocześnie kluczowe z punktu 
widzenia lokalnej społeczności (np. 
kwestia szkód górniczych, hałas, 
itp.). Warto w tym miejscu również 
wspomnieć o następujących pro-
cedurach zintegrowanego systemu 
zarządzania, zgodnych z PN-ISO 
14001: „Identyfikacja, ocena 
i monitorowanie aspektów środowi-
skowych” (PZŚ-5.01), „Nadzór ope-
racyjny i monitorowanie elementów 
środowiskowych” (PZŚ-7.01), „Na-
prawa szkód górniczych” (PZŚ-7.03), 
„Identyfikacja zagrożeń, postępowa-
nie w przypadku wystąpienia awarii 
środowiskowych” (PZŚ-7.04). Z kolei 
inne, takie jak procedura „Działania 
w JSW S.A. podczas wypadku maso-
wego lub katastrofy przemysłowej” 
(PZB-8.02) powiązane są z kolei 
z obszarem bezpieczeństwa i higieny 
pracy i zgodne z PN-N-18001.

Kluczowe znaczenie mają regu-
lacje wewnętrzne związane z ich 
usuwaniem. Poszczególne projekty 
naprawcze związane z usuwaniem 
szkód dla obiektów publicznych, 
samorządowych oraz stanowiących 
własność prywatną, są przygotowy-
wane do realizacji zgodnie 
z procedurą określoną w Zarządze-
niu nr 38/IX/2017 Prezesa Zarządu 
JSW S.A. z dnia 20 grudnia 2017 
roku Załącznik Nr 2 „Regulamin po-
stępowania przy naprawianiu szkód” 
i Załącznik Nr 3 „Regulamin Komisji 
Oceny Projektów Usuwania Szkód”.
W 2017 roku Zarząd JSW zdecy-
dował o wykonaniu m.in. (podane 
kwoty są kwotami kosztorysowymi):

CEL 5CEL 5

• przebudowy skrzyżowania ul. 
Wiejskiej z ul. Boryńską 
w Gogołowej za kwotę 
1,469 mln zł,

• podwyższenia obwałowania rzeki 
Bierawki w czerwionce-Leszczyny 
za kwotę 3,422 mln zł,

• naprawy ul. Kruczej w Pawłowi-
cach za kwotę 1,395 mln zł,

• prostowania budynku mieszkalne-
go w Jastrzębiu-Zdroju za kwotę 
0,655 mln zł,

• odszkodowania w zabudowaniach 
ELPLAST+ Sp. z o.o. za kwotę 
0,622 mln zł,

• pogłębienia koryta rzeki 
Bierawki w Knurowie za kwotę 
2,268 mln zł,

• naprawy rzeki Pszczynki 
za kwotę 12,964 mln zł,

• naprawy ul. Wyzwolenia 
z przepustem na rzece Pawłówce 
w Pawłowicach za kwotę 
1,838 mln zł,

• naprawy torów JSK Sp. z o.o. 
w Pawłowicach za kwotę 
6,719 mln zł,

• rekonstrukcji wału osadnika 
wód dołowych Ws-2 w rejonie 
ul. Ks. Twardowskiego w Jastrzębiu 
– Zdroju za kwotę 4,251 mln zł,

• nowej nastawni SGP wraz z 
urządzeniami sterowania ruchem 
kolejowym linii 149 Zabrze – 
Makoszowy – Leszczyny nale-
żącej do PKP PLK S.A. za kwotę 
2,661 mln zł,

• remontu sieci kanalizacji deszczo-
wej przy ul. Polnej, ul. Kruczej 
i ul. Ludowego Wojska Polskiego 
w Pawłowicach – etap VI za kwotę 
1,202 mln zł.

Syntetyczną miarą skali działań 
związanych z szkodami górniczymi 
i ich likwidacją są:

• kwota wydatkowana na ich 
naprawy 

• liczba zrealizowanych działań 
naprawczych.

W 2017 roku kopalnie JSW wyko-
nały plan napraw szkód powodo-
wanych ruchem zakładu górniczego 
realizując zadania za łączną kwotę 
58,5 mln zł. W sektorze państwo-
wym zrealizowano 60 zadań za 
kwotę 17,7 mln zł, w sektorze samo-
rządowym zrealizowano 68 zadań 
za kwotę 10,2 mln zł, a w sektorze 
prywatnym zrealizowano 1087 
zadań za kwotę 30,6 mln zł. Dla 
porównania w 2016 roku kopalnie 
JSW wykonały plan napraw szkód 
powodowanych ruchem zakładu 
górniczego realizując zadania za 
łączną kwotę 52,3 mln zł w sekto-
rach: państwowym, samorządowym 
i prywatnym. W sektorze państwo-
wym zrealizowano 48 zadań za 
kwotę 20,7 mln zł, w sektorze samo-
rządowym zrealizowano 63 zadania 
za kwotę 6,3 mln zł, a w sektorze 
prywatnym zrealizowano 807 zadań 
za kwotę 25,3 mln zł.

W 2018 roku spółka zabezpieczyła 
środki finansowe na naprawę szkód 
w wysokości 72,4 mln zł. 

W 2017 roku kopalnie JSW wykonały plan 
napraw szkód powodowanych ruchem 
zakładu górniczego realizując zadania 

za łączną kwotę 58,5 mln zł. 
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WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

Całkowicie odmiennym wymiarem 
współpracy Grupy JSW z lokalnymi 
samorządami, jest coraz silniejsza 
kooperacja z samorządami miast 
i gmin, na terenach których działa 
Spółka, w zakresie kształcenia 
w zawodach górniczych przez 
szkoły, dla których samorządy są 
organami prowadzącymi. Z punktu 
widzenia Grupy JSW jest to roz-
wiązanie pozwalające zapewnić 
dopływu młodych kadr. Współpraca 
ta służy podnoszeniu jakości kształ-
cenia młodych ludzi poprzez 
m.in. umożliwianie odbywania 
praktyk, a także wsparcie różnego 
rodzaju projektów edukacyjnych, 
co procentuje wniesieniem poten-
cjału w rozwój Spółki i zapewnia 
optymalne warunki dla efektywnej 
i wydajnej działalności JSW. W 2017 
roku Spółka zawarła porozumienia 
dotyczące współpracy z jednostkami 
samorządowymi będącymi organami 
prowadzącymi dla szkół kształcących 
w zawodach górniczych. Zgodnie 
z przyjętymi na mocy porozumień 
zobowiązaniami, JSW. w zależności 
od własnych potrzeb kadrowych 
może zatrudnić po ukończeniu 
szkoły absolwentów, którzy zdają 
egzamin potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe. JSW podpisała również 
porozumienia ze szkołami wyższy-
mi: Akademią Górniczo-Hutniczą 
oraz Politechniką Śląską w sprawie 
organizowania praktyk i stypendiów 
dla studentów tych uczelni. 

W okresie wakacyjnym studenci 
odbywają na terenie zakładów JSW 
praktyki i staże. Na koniec 2017 
roku obowiązywały następujące po-
rozumienia z uczelniami wyższymi: 

• Akademia Górniczo-Hutnicza (list 
intencyjny w sprawie organizacji 
praktyk górniczych dla studentów 
AGH zawarty pomiędzy AGH 
a JSW w dniu 09.12.2016r., 
porozumienie o współpracy 
zawarte pomiędzy AGH Wydział 
Górnictwa i Geoinżynierii a JSW 
w dniu 19.04.2017r. uściślające 
zakres współpracy, o której mowa 
w Liście intencyjnym, porozu-
mienie o współpracy zawarte 
pomiędzy AGH Wydział Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska 
a JSW w dniu 23.06.2017r. 
uściślające zakres współpracy, 
o której mowa w Liście intencyj-
nym),

• Politechnika Śląska (list intencyj-
ny w sprawie organizacji praktyk 
górniczych dla studentów Poli-
techniki Śląskiej zawarty pomiędzy 
Politechniką Śląską a JSW  w dniu 
20.12.2016r., porozumienie 
o współpracy zawarte pomiędzy 
Politechniką Śląską Wydział 
Górnictwa i Geologii a JSW 
w dniu 19.04.2017r. uściślające 
zakres współpracy, o której mowa 
w Liście intencyjnym, porozu-
mienie o współpracy zawarte 
pomiędzy Politechniką Śląską 
Wydział Górnictwa i Geologii 
(Geodezja Górnicza) a JSW w dniu 
14.07.2017r. uściślające zakres 
współpracy, o której mowa 
w Liście intencyjnym)

• Polska Akademia Nauk (po-
rozumienie zawarte pomiędzy 
09.05.2017r. pomiędzy Instytutem 
Gospodarki Surowcami Mineralny-
mi Polskiej Akademii Nauk a JSW 
– staże dla pracowników PAN).

CEL 5CEL 5

W 2017 roku Spółka podpisała listy 
intencyjne z Wydziałem Górnictwa 

i Geoinżynierii Akademii Górniczo Hutniczej 
oraz Wydziałem Górnictwa i Geologii 

Politechniki Śląskiej.   

Praca dla absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 2 w Knurowie

W kwietniu 2017 r. w Starostwie Powiatowym 
w Gliwicach Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała 
porozumienie o współpracy z Powiatem Gliwickim 
w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu 
oraz gwarancji zatrudnienia w zakładach JSW dla 
absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
w Knurowie. Porozumienie dotyczy uczniów 
rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017. 
W umowie ustalono, że o liczbie osób planowanych 
do zatrudnienia decydować będzie spółka.

Porozumienie z Urzędem Miasta 
w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie kształcenia 

W maju 2017 r. Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała 
porozumienie z Urzędem Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. 
Zgodnie z nim w Zespole Szkół nr 6 i Zespole Szkół 
Zawodowych otwarte zostaną klasy, które przygo-
tują uczniów do pracy w zawodach: górnik, ślusarz, 
elektryk, technik górnictwa podziemnego i technik 
elektryk. Absolwenci będą mieli zagwarantowaną 
pracę zgodnie z zapotrzebowaniem spółki.

To ogromna szansa dla młodzieży i jasny sygnał, że 
górnictwo ma się dobrze a Jastrzębska Spółka Węglowa 
wciąż jest liderem jeśli chodzi o zatrudnienie. Rocznie 
na emerytury odchodzi około tysiąca osób a braki 
kadrowe są uzupełniane nowymi pracownikami.

Praca dla absolwentów klas 
górniczych Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Ornontowicach

W Mikołowie podpisano poro-
zumienie dotyczące kształcenia 
przyszłych górników oraz gwarancji 
zatrudnienia w kopalniach Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. Umowa 
została zawarta pomiędzy przedsta-
wicielami JSW, a władzami powiatu 
mikołowskiego.

Podpisane porozumienie dotyczy 
uczniów klas górniczych Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Ornontowicach. Dzięki temu 
mają zapewnione odpowiednie 
kształcenie i praktyki. Zgodnie 
z umową, Jastrzębska Spółka 
Węglowa zobowiązała się zatrudnić 
uczniów rozpoczynających naukę 
od roku szkolnego 2017/2018 
w technikum jak i branżowej szkole 
I stopnia (odpowiednik szkoły zawo-
dowej przed 1 września 2017). 

Na poziomie technikum chodzi 
o uczniów kształcących się 
w zawodach: technik automatyk, 
technik elektryk, technik górnictwa 
podziemnego, a także w zawo-
dach: elektryk i górnik eksploatacji 
podziemnej na poziomie branżowej 
szkoły I stopnia. Szansę na zatrud-
nienie będą mieli jedynie ci absol-
wenci, którzy podczas egzaminów 
potwierdzą wszystkie kwalifikacje 
w danym zawodzie. W zależności 
od potrzeb kadrowych, JSW zatrudni 
absolwentów pozostałych zawodów 
i specjalności górniczych.



RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY JSW ZA ROK 2017 RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY JSW ZA ROK 2017
74 75

CEL 5CEL 5

Młodzi geolodzy zasilili szeregi 
JSW

Siedemnastu absolwentów Akademii 
Górniczo-Hutniczej zostało przy-
jętych do pracy w kopalniach JSW, 
rozpoczynając pracę od październi-
ka. Spółka potrzebuje geologów 
o wysokich kwalifikacjach, ponie-
waż zamierza wdrożyć innowacyjny 
system przestrzennego modelowania 
złoża. 

Zatrudnienie absolwentów to efekt 
podpisanego w czerwcu porozu-
mienia pomiędzy Jastrzębską Spółką 
Węglową, a Akademią Górniczo
-Hutniczą i Politechniką Śląską. 
Przyjętych zostanie osiem kobiet 
i dziewięciu mężczyzn. 

Nowi pracownicy to najlepsi 
studenci AGH, którzy podczas nauki 
mieli istotny udział w przygotowy-
waniu danych potrzebnych 
do opracowywanego i planowanego 
do wdrożenia w JSW modelu 
złoża w technologii 3D, kluczowego 
z w nowoczesnym planowaniu 
produkcji. Wcześniej trzy miesiące 
absolwenci spędzili na stażu w ko-
palniach JSW pod okiem głównych 
geologów. Byli angażowani do róż-
nych zadań specjalistycznych z za-
kresu geologii i miernictwa górnicze-
go, do prac dokumentacyjnych, jak 
również na dole kopalni. Propozycję 
stałej pracy otrzymali tylko najlepsi, 
wskazani przez opiekunów praktyk 
i kierowników działów mierniczo-
geologicznych, którzy wykazali się 
bardzo dobrym przygotowaniem 
zawodowym, ale przede wszystkim 
zadeklarowali gotowość do podjęcia 
pracy.

Na terenie Gminy Suszec powstać 
ma nowoczesne centrum produk-
cyjno-remontowe grupy kapitałowej 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Pierwsze, prorozwojowe inwestycje 
o wartości ok. 60 mln zł przynio-
są korzyści finansowe zarówno 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Ja-
strzębskim Zakładom Remontowym, 
jak i gminie. W przedsięwzięciu 
zagospodarowania terenów pogór-
niczych uczestniczyć mają również 
JSW Innowacje wspólnie z Głównym 
Instytutem Górnictwa. Ich zadanie 
będzie polegało na przygotowaniu 
kolejnych projektów wykorzystują-
cych potencjał gminy oraz infra-
strukturę byłej kopalni Krupiński. 
Tak ambitny plan przedstawiciele 
JZR oraz JSW zaprezentowali na 
spotkaniu z Wójtem i Radą Gminy 
Suszec, które odbyło się 14 grudnia 
2017 r. w Suszcu.

Rozwój JZR, wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej JSW, pozwoli 
zoptymalizować dostawy wybranych 
produktów potrzebnych do bieżącej 
działalności kopalń niezależnie od 
cykli koniunkturalnych zachodzą-
cych w gospodarce. Początek prac 
inwestycyjnych zaplanowano na 
pierwszą połowę 2018r., a rozpo-
częcie przyjęć nowych pracowników 
na pierwszy i drugi kwartał 2019 
roku. Pierwsze elementy tras prze-
nośników ścianowych, rurociągów, 
szyny jezdne oraz krążniki do prze-
nośników taśmowych mają zjechać 
z linii produkcyjnych już w drugim 
kwartale 2019r.

Główne nakłady inwestycyjne zosta-
ną poniesione na modernizację 
i budowę nowych hal produk-
cyjnych, a także na zakup nowo-
czesnego parku maszynowego 
zapewniającego odpowiednią jakość 
produktów i wykonywanych prac 
remontowych. Dzięki uruchomieniu 
przez JZR produkcji na terenie gmi-
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ZAGOSPODAROWANIE 
TERENÓW POGÓRNICZYCH

Z końcem marca 2017 roku należą-
ca do Grupy JSW kopalnia Krupiński 
została nieodpłatnie zbyta na rzecz 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA 
(SRK SA). Choć JSW nie jest już 
właścicielem likwidowanej kopalni, 
czuje się zobowiązana do realizacji 
inwestycji na rzecz lokalnej społecz-
ności. Aktualnie Grupa JSW nadal 
jest obecna na terenie likwidowa-
nej kopalni „Krupiński”, ponieważ 
posiada jeszcze: 
• tereny/place składowe wykorzy-

stywane przez Zakład Wsparcia 
Produkcji,

• hale remontowe należące 
do Jastrzębskich Zakładów 
Remontowych Sp. z o.o.

• Zakład Kompozytowych Paliw 
Stałych należący do JSW 
INNOWACJE S.A.

• Oczyszczalnię ścieków obsługująca 
obecnie osiedle przy KWK Krupiń-
ski należąca do Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Wodnej i Rekultywacji 
S.A.

Już w trakcie procesu przekazywania 
KWK Krupiński do SRK prowadzone 
były konsultacje w zakresie sposobu 
zagospodarowania pozostawionego 
na kopalni mienia oraz powierzchni 
możliwych do wykorzystania pod 
katem rozwoju oraz dywersyfikacji 
dotychczasowej działalności 
w ramach Grupy JSW.

Możliwość realizacji projektu 
kompleksowego zagospodarowania 
terenów po likwidowanej KWK Kru-
piński jest możliwa poprzez prowa-
dzenie dialogu z Spółką Restruktury-
zacji Kopalń S.A., która jest jedynym 
dysponentem tych terenów.

ny Suszec powstaną nowe miejsca 
pracy. W samych JZR zatrudnienie 
znajdzie ok. 150 osób, głównie 
spawacze. Kolejne miejsca pracy 
powstaną u poddostawców oraz 
podwykonawców.

Na zakończenie spotkania 
14 grudnia 2017 r. doszło też do 
podpisania listu intencyjnego po-
między zarządem JSW i władzami 
gminy Suszec, w którym obie strony 
zobowiązały się do współpracy 
w zakresie uregulowania gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy, 
co ma przyczynić się do poprawy 
warunków życia jej mieszkańców 
i stanowiła przykład wspólnej dba-
łości o środowisko naturalne oraz 
współpracy górniczego przedsiębior-
cy z samorządem.

W czerwcu 2017 r. podjęto decyzję 
w zakresie wykonania opracowania 
p.n. „Ideowa koncepcja programo-
wo-przestrzenna zagospodarowania 
obiektów oraz terenu po zlikwido-
wanej KWK „Krupiński” w Suszcu”. 
Zostały także zlecone i urucho-
mione prace analiz strukturalnych 
realizowane przez Główny Instytut 
Górnictwa p.n. „Studium możliwości 
realizacji projektu rewitalizacji KWK 
Krupiński”.

Aktualnie JSW rozważa uruchomie-
nie kilku projektów na terenach po 
byłej kopalni Krupińskim poprzez 
wykorzystanie istniejących obiektów 
oraz terenów. 

Jednym z pomysłów na zagospo-
darowanie terenów pogórniczych 
Grupy JSW jest projekt Centrum 
Logistyczne „Jastrzębie”. Projekt in-
westycyjny Centrum Logistycznego 
„Jastrzębie” opiera się o infrastruk-
turę Stacji kolejowej „Jastrzębie” 
i plan nabycia około 15 ha gruntów 
inwestycyjnych należących aktu-
alnie do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń (SRK) i zlokalizowanych po 
południowej stronie stacji kolejowej 
Jastrzębie. Osią projektu byłby ter-
minal intermodalny wraz z towarzy-
szącą mu infrastrukturą logistyczną 
w postaci placu składania kontene-
rów , hal magazynowych, magazy-
nu materiałów sypkich, terminalu 
przeładunkowego oraz magazynu 
paliw płynnych. Całość infrastruk-
tury Centrum Logistycznego byłaby 
połączona z siecią kolejową PKP 
PLK poprzez aktualną infrastrukturę 
stacji kolejowej Jastrzębskiej Spółki 
Kolejowej (JSK) oraz posiadałaby 
bezpośredni dostęp do krajowej 
drogi nr 933 a poprzez nią do węzła 
Autostrady A1 w Mszanie.

flagowym projektem w obszarze 
zagospodarowania terenów pogórni-
czych Grupy JSW jest opisywana już 
wcześniej koncepcja Regionalnego 
Klastra Energii wraz z budową 
elektrowni szczytowo-pompowej 
na terenie likwidowanej kopalni 
Krupiński. Elektrownie szczytowo
-pompowe są magazynami energii 
elektrycznej. Magazynowanie ener-
gii polega tu na przepompowaniu, 
podczas nadwyżki energii w sieci, 
wody z dolnego zbiornika do górne-
go a w przypadku deficytu energii 
ponowne jej spuszczenie do dolne-
go zbiornika przepuszczając przez 
turbiny wodne. Budowa elektrowni 
szczytowo-pompowej w kopalni jest 
rozwiązaniem wzorcowym, ponie-
waż zbiornik górny umieszczony jest 
dokładnie nad dolnym co minima-
lizuje straty związane z oporami 
wodnymi. Budowa elektrowni szczy-
towo-pompowej jest jednocześnie 
jednym z działań wpisujących się 
w działanie Klastra Energii Zielone 
Jastrzębie i strategii Zielone JSW, 
a opisujących wspólne działania 
jednostek samorządu terytorialnego 
oraz JSW na rzecz m.in. racjonalne 
wykorzystania zasobów naturalnych, 
zwiększenia wykorzystania energii 
z OZE, wzrost efektywności energe-
tycznej. i poprawy jakości powietrza 
na obszarze okolicznych gmin. 

Inwestycje JSW w gminie Suszec
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ZAANGAŻOWANIE 
SPOŁECZNE

Grupa JSW chciałaby również 
usystematyzować swoje działania 
z obszaru filantropii korporacyjnej 
tak, by koncentrowały się one na 
społecznościach, w których obecne 
są zakłady Grupy. Deklarujemy 
pomoc jednostkom służby zdrowia, 
które znajdują się na terenach, gdzie 
funkcjonują nasze zakłady. Szczegól-
ną wagę Grupa JSW przywiązuje do 
wspierania dzieci i młodzieży. Stara 
się wspierać ciekawe, innowacyjne 
i skuteczne rozwiązania w takich 
dziedzinach jak edukacja, zdrowie, 
ekologia, kultura i sport oraz pomoc 
dla najbardziej potrzebujących 
w regionie. Celem usystematyzo-
wania działań z obszaru zaangażo-
wania społecznego Grupy JSW jest 
włączenie do działalności społecznej 
własnych kluczowych kompetencji 
i zasobów, a nie ograniczanie się 
wyłącznie do dystrybucji środków 
finansowych. Ambicją Grupy JSW 
jest realizowanie dużych projek-
tów, realnie zmieniających lokalną 
rzeczywistość, i angażowanie w ich 
realizację samorządów. Równocze-
śnie nowe podeście miałoby włączyć 
pracowników-wolontariuszy w dzia-
łania na rzecz społeczności, jak np. 
kontynuowanie wśród pracowników 
świątecznej zbiórki prezentów 
dla najuboższych dzieci z regionu. 
Realizacji nowych, ambitnych 
działań na rzecz i we współpracy 
z lokalną społecznością, sprzyjać 
będzie fundacja korporacyjna, którą 
zarządzający Grupą JSW zdecydo-
wali się powołać w ostatnim kwarta-
le 2017 roku. 

CEL 5CEL 5

Jednocześnie w 2017 roku poszcze-
gólne spółki Grupy JSW realizowały 
lub wspierały działania społeczne 
zgodnie z przyjętą w grupie kapitało-
wej „Polityką prowadzenia działal-
ności promocyjnej i charytatywnej 
w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej”. W całej grupie 
kapitałowej w 2017 roku przezna-
czono na same tylko darowizny 
ponad 1 mln zł. Największą skalę 
miały działania realizowane przez 
samą JSW. W 2017 roku kontynu-
owano współpracę z zawodowymi 
klubami sportowymi: KS Jastrzębski 
Węgiel i Jastrzębski Klub Hokejo-
wy GKS Jastrzębie oraz licznymi 
klubami amatorskimi zajmujące się 
m.in. piłką nożną, siatkówką, hoke-
jem, tenisem stołowym, szachami, 
boksem. Kooperacja objęła również 
stowarzyszenia (np. Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Górnictwa), 
gminne ośrodki kultury, a także 
szczególnie istotne ze względu na 
kultywowanie pamięci o przeszłości, 
Towarzystwo Tradycji Górniczych 
Wydziału Górnictwa i Geologii 
Politechniki Śląskiej.

Jednocześnie JSW przekazała 
darowizny dla 18 jednostek służby 
zdrowia, a także wsparła zakup opa-
łu oraz zorganizowanie opieki nad 
najuboższymi mieszkańcami obej-
mując wsparciem lokalne parafie 
katolickie oraz parafię ewangelicką, 
która m.in. dzięki pomocy ze strony 
JSW może corocznie organizować 
koncert muzyki organowej.

Darowizny otrzymały również 
inne organizacje społeczne, w tym 
powszechnie znane, takie jak: Polski 
Czerwony Krzyż, Polski Związek 
Niewidomych, Polski Związek Eme-
rytów i Rencistów, Caritas Polska, 
Kluby Abstynenta, Fundacja Pomoc 
Dzieciom Specjalnej Troski, jedno 
z hospicjów i wiele innych. 

Na liście obdarowanych znalazły 
się też mniejsze kluby i organizacje 
pozarządowe o zasięgu lokalnym, 
w tym uczniowskie kluby sportowe, 
ludowe kluby sportowe, Ochotni-
cze Straże Pożarne, Polski Zwią-
zek Wędkarski i inne organizacje 
zajmujące się współpracą z dziećmi 
i młodzieżą.

Całoroczną opieką JSW SA obejmuje 
też Ochronkę Pod Patronatem Św. 
Dominika Savio w Jastrzębiu Zdroju, 
działającą przy jednej z jastrzębskich 
parafii. Oprócz pomocy finansowej 
na zorganizowanie wieczerzy wigi-
lijnej czy śniadania wielkanocnego, 
a także dofinansowania półkolonii, 
pracownicy JSW w okresie mikołaj-
kowym organizują dla najbardziej 
potrzebujących dzieci zbiórkę pre-
zentów świątecznych jak zabawki, 
przybory szkolne, słodycze. Każdego 
roku pracownicy JSW wspierają 
również akcję Szlachetna Paczka 
– ogólnopolską inicjatywę łączącą 
Polaków w geście pomagania.

Dzień Dziecka w Zakładzie Wsparcia Produkcji

Uczniowie drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 20 
z Jastrzębia-Zdroju, odwiedzili Zakład Wsparcia 
Produkcji. Pielęgnowali i podlewali drzewa, które sami 
posadzili dokładnie rok temu. 

To połączenie przyjemnego z pożytecznym czyli nauka 
przez zabawę. Pracownicy Zakładu Wsparcia Produkcji 
wspierają działania proekologiczne i dbają o to, żeby 
najmłodsi potrafi li troszczyć się o przyrodę. Ponieważ 
był to Dzień Dziecka, żadne z dzieci nie wyszło z pu-
stymi rękami. Pracownicy Zakładu Wsparcia Produkcji 
obdarowali swoich gości upominkami.

Szlachetna Paczka od Pracowników JSW

Boże Narodzenie to czas szczególny, w którym chętnie 
pomagamy innym, zwłaszcza osobom potrzebującym. 
W tym roku również pracownicy Biura Zarządu JSW 
wsparli akcję „Szlachetna Paczka” – ogólnopolską 
inicjatywę łączącą Polaków w geście pomagania.

W całej grupie kapitałowej w 2017 roku 
przeznaczono na same tylko darowizny 

ponad 1 mln zł. 
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 Dzięki Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej 26 listopada 2017 r. na terenie 
kopalni „Pniówek” odbyła się edycja 
najbardziej ekstremalnego z cyklu 
biegów przeszkodowych w Europie. 
Tylko do listopada 2017 roku 18 
imprez pod szyldem Runmageddon 
ukończyło ponad 50 tysięcy osób! 
Teraz również pracownicy JSW oraz 
wszyscy chętni mogli sprawdzić swo-
ją siłę i charakter na ekstremalnym 
torze przeszkód. 

Sześć kilometrów morderczej trasy 
i ponad dwadzieścia przeszkód, 
a to wszystko w górniczej scenerii. 
Tym właśnie wyróżnia się Runma-
geddon. Polega na jak najszybszym 
przebiegnięciu dystansu i pokonaniu 
trudnych przeszkód. Trasa prowa-
dziła sprzed kopalni przez hałdy. 
Po drodze uczestnicy napotykali 
m.in. bagna i strome hałdy. Oprócz 
naturalnych przeszkód na trasie 
znalazło się ponad 20 wymagają-
cych przeszkód, wśród których będą 
najbardziej znane z innych imprez 
Runmageddonu, takie jak Ściany, 
Multirig, Liny, Zasieki, Lodowa, 
Ogniowa, Ślizgawka XXL. Dodatko-
wo uczestnicy przedzierali się m.in. 
przez mini kopalnię, wagony kolejo-
we oraz inny sprzęt górniczy. 
Jednocześnie zorganizowany został 
Runmageddon KIDS, czyli impreza 
dla najmłodszych. Dzieciaki nie 
narzekały na nudę, bawiąc się na 
specjalnie przygotowanej dla nich 
kilometrowej trasie z co najmniej 
10 przeszkodami. 

Na terenie Pniówka powstało 
również miasteczko festiwalowe dla 
kibiców i rodzin uczestników. Z całą 
pewnością było to niezapomniane 
wydarzenie i doskonały sposób na 
aktywne spędzenie wolnego czasu. 

RUNMAGEDDON 
W GMINIE PAWŁOWICE

CEL 5CEL 5

Górnicy u Paulinów

Od 7 lat górnicy JSW mają bliskie 
kontakty z Paulinami z Leśniowa na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Tym razem Paulinów odwiedziło 
kilkudziesięciu górników z Ruchu 
Zofiówka wraz z rodzinami. W 
Leśniowie znajduje się jedyny na 
świecie klasztor nowicjacki pau-
linów, gdzie pod okiem magistra, 
czyli opiekuna nowicjuszy formują 
się na zakonników młodzi męż-
czyźni z Polski, ale także Chorwacji, 
Białorusi, Ukrainy, Australii, Węgier, 
Słowacji a nawet Wietnamu, czy Ka-
merunu. I to właśnie od paulińskich 
nowicjuszy zaczęła się współpraca 
między naszą spółką, a klasztorem 
w Leśniowie. W 2010r. ówczesny 
przeor klasztoru w Leśniowie zwrócił 
się do władz spółki, z prośbą aby 
przyszłym zakonnikom umożliwić 
zjazd na dół kopalni, by poznali 
trud i specyfikę górniczej pracy. 
Od tamtej pory co roku, którąś 
z kopalń odwiedzają zakonnicy 
w białych habitach. Te doświadcze-
nia – jak podkreślają – pozostaną im 
na całe życie.

Podczas pielgrzymek do Leśniowa 
górnicze rodziny otrzymują 
indywidualne błogosławieństwo 
i co jest niezwykłą rzadkością 
mogą przekroczyć klasztorną furtę 
i w refektarzu spożyć z zakonnikami 
wspólny obiad.

JSW wraz z IPA Oddział w Jastrzębiu 
Zdroju wspiera program „Bezpiecz-
na droga do szkoły” i „Bezpieczna 
droga do domu”- wyprodukowa-
no na ten cel kilka tysięcy opasek 
odblaskowych. JSW od kilku lat 
prowadzi również akcję „Szachy dla 
Przedszkolaków”, dzięki której prze-
kazano szkołom kilkaset kompletów 
szachów szkolnych.

JSW uczestniczyła również w wyda-
rzeniu ponadregionalnym zorgani-
zowanym przez Kancelarię Premiera 
RP z okazji Dnia Dziecka w Warsza-
wie, przekazując na ten cel gadżety 
propagujące bezpieczeństwo dzieci 
np. koszulki odblaskowe z napisem 
„Widzisz mnie?’, opaski odblaskowe, 
itp.

Po raz pierwszy w JSW blisko tysiąc 
dzieci pracowników kopalń bawiło 
się przez cały tydzień na imprezach 
mikołajkowych organizowanych 
przez spółkę we wszystkich zakła-
dach JSW. W każdej kopalni Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej pojawił 
się Święty Mikołaj z prezentami 
dla najmłodszych. Dzieci wzięły 
udział w zabawach i konkursach. 
Na zakończenie każdego spotkania 
rozlosowywano główną nagro-
dę, którą był rodzinny wyjazd do 
ośrodka należącego do Grupy JSW 
Jastrzębia Turnia w Zakopanem. 

Poszczególne spółki, w uzupełnieniu 
działań prospołecznych JSW realizo-
wały indywidualne działania, które 
uzupełniały aktywności Grupy 
JSW. Przykładowo JSW KOKS 
w 2017 r. koncentrowała się na 
pomoc najuboższym. Spółka wsparła 
finansowo akcje organizowane 
przez parafie oraz fundacje, których 
celem było przygotowanie paczek 
żywnościowych dla potrzebujących. 
JSW KOKS angażowała się również 
w akcje mające na celu pomoc 
w leczeniu osób oraz przy zakupie 
sprzętu medycznego, niezbędnego 
do normalnego funkcjonowania 
w społeczeństwie. Spółka wsparła 
również działalność hospicyjną. 

W 2017 r. Spółka była współorgani-
zatorem pikników rodzinnych 
z okazji Dnia Dziecka oraz Spotkań 
Mikołajkowych dla dzieci. Uczestni-
czyła również w imprezach charyta-
tywnych (np. organizowanych przez 
stowarzyszenia dla osób niepełno-
sprawnych i wykluczonych społecz-
nie). W 2017 r. spółka angażowała 
się też we wsparcie sportu zarówno 
wśród dzieci, młodzieży (Akademia 
Piłkarska Górnika Zabrze), jak 
i wśród osób dorosłych, które upra-
wiają sport zawodowo (Jastrzębski 
Węgiel) i amatorsko (drużyny składa-
jące się Pracowników JSW KOKS S.A 
– piłkarska, siatkarska i bowlingowa).

Warto zwrócić uwagę na charakter 
zaangażowania społecznego 
Centralnego Laboratorium Pomia-
rowo-Badawczego (CLP-B), które 
nie ograniczyły się do darowizn 
finansowych, czy rzeczowych. 
Kompetencje biznesowe spółki 
okazały się być niezmiernie cenne 
w walce z uciążliwym dla lokalnych 
społeczności smogiem, tj. zanie-
czyszczeniem powietrza z tzw. 
niskiej emisji w okresie grzewczym. 
Spółka przeprowadziła kilkanaście 
edycji szkoleń w zakresie pobierania 
i badania popiołów paleniskowych 
dla Straży Miejskich i Gminnych 
oraz urzędników samorządowych 
z 103 gmin z Polski. Przekazywana 
wiedza pozwala skutecznie walczyć 
z osobami, które nie respektują 
obowiązujących przepisów 
i w domowych piecach spalają 
różnego rodzaju odpady. Łącznie
w 2017 roku przeszkolono 449 
osób. Jest to bardzo dobry przykład, 
jak kompetencje biznesowe, 
a nie środki finansowe, mogą zostać 
wykorzystane na rzecz dobra wspól-
nego.
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Równocześnie CLP-B realizuje 
wspólnie z Powiatem Wodzisław-
skim 
oraz Technikum nr 1 im. Piastów 
Śląskich w Wodzisławiu Śląskim pro-
jekt „Młode kadry naszą przyszło-
ścią”, współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt, 
którego nadrzędnym celem jest 
poprawa jakości edukacji w szkołach 
i placówkach prowadzących kształ-
cenie zawodowe we współpracy 
z otoczeniem, w szczególności 
z pracodawcami, realizowany jest 
w ramach Poddziałania 11.2.2 
Wsparcia szkolnictwa zawodowego 
– RIT, Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. W efekcie, 
przy wykorzystaniu zewnętrznego 
finasowania, przyczynia się do 
realizowania inwestycji społecznych 
w przyszłe zasoby ludzkie.

Spółka organizuje też spotkania 
dla studentów i uczniów. Mieli oni 
okazję zapoznać się z metodami 
badań węgla kamiennego, próbek 
środowiskowych (wody, ścieki, 
pyły) oraz próbek gazowych, 
a tym samym uświadomić sobie też 
i zagrożenia związane z oddziały-
waniem człowieka na środowisko. 
Zdarzyło się gościć w CLP-B nawet 
przedszkolaków.

CLP-B udziela wspierała finansowo 
organizacje ważne dla lokalnej, 
jastrzębskiej społeczności, m.in.: 
Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Górnictwa KOŁO RUCH „JA-
STRZĘBIE” (organizujące spotkania 
o tematyce techniczno-zawodowej, 
inicjuje i popiera twórczość na-
ukowo-techniczną), Klub Sportowy 
ROW 1964 RYBNIK (wsparcie 
działalności sportowej w zakre-
sie prowadzenia młodzieżowych 
drużyn piłkarskich), Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Górnictwa 
KOŁO KWK „BORYNIA-ZOfiÓWKA
-JASTRZĘBIE” RUCH „BORYNIA”, 
oraz będący wizytówką miasta Klub 
Sportowy GKS 1962 JASTRZĘBIE.

Również specyfika prowadzonej 
działalności, odbiegająca od pod-
stawowej działalności operacyjnej 
Grupy JSW, stanowiąca jedynie dla 
niej wsparcie, determinuje podejście 
Jastrzębskiej Spółki Kolejowej 
Sp. z o.o. do kwestii społecznych. 
Przyjęte „Zasady prowadzenia dzia-
łalności promocyjnej i charytatywnej 
w Jastrzębskiej Spółki Kolejowej 
Sp. z o.o.” koncentrują się przede 
wszystkich na działaniach ogranicza-
jących ryzyka społeczne związane 
z jej podstawową działalnością. Stąd 
akcje takie jak „Bezpieczne zacho-
wania na przejazdach kolejowo – 
drogowych”, konkurs „Bezpieczne 
Tory”, czy porozumienie z PKP PLK 
S.A. dotyczące udziału w kampanii 
społecznej „Bezpieczny przejazd – 
szlaban na ryzyko”

Podobnie Advicom Sp. z o.o., 
stanowiący zaplecze informatyczne 
dla Grupy JSW, stara się wspierać 
inicjatywy związane z promowa-
niem i rozwojem wykorzystywania 
rozwiązań informatycznych w prze-
myśle. Advicom pomaga uczniom 
szkół średnich oraz studentom 
w zdobywaniu wiedzy i doskonale-
niu umiejętności praktycznych orga-
nizując dla nich praktyki zawodowe 
oraz praktyki absolwenckie, których 
zasady zostały opisane w wewnętrz-
nym regulaminie. Niezależnie od 
tego Advicom w miarę możliwości 
wspiera wydarzenia kulturalne i spo-
łeczne. W styczniu 2017 roku Spół-
ka wsparła finansowo Uczniowski 
Klub Sportowego Pionier w Jastrzę-
biu Zdroju, co pomogło zorganizo-
wać turniej szachowy oraz w marcu 
2017 roku przekazała wsparcie 
finansowe na organizację „40-lecia 
działalności klubu sportowego 
„Nautilus” w Jastrzębiu-Zdroju.

CEL 5CEL 5

W 2017 roku kontynuowano współpracę 
z zawodowymi klubami sportowymi: 

KS Jastrzębski Węgiel i Jastrzębski Klub 
Hokejowy GKS Jastrzębie oraz licznymi 

klubami amatorskimi zajmujące się 
m.in. piłką nożną, siatkówką, hokejem, 
tenisem stołowym, szachami, boksem.
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CEL 5CEL 5

Jesteśmy nierozerwalnie związani 
ze społecznością, w której funkcjonujemy. 

Rozwijamy się wspólnie z naszym 
otoczeniem a nie jego kosztem. 

Wspieramy rozwiązywanie ważnych 
dla niego problemów związanych ze służbą 

zdrowia, sportem, środowiskiem, sztuką, 
bezpieczeństwem drogowym, ale…

….szczególne miejsce w naszym 
zaangażowaniu społecznym zajmują 

najmłodsi członkowie naszej społeczności 
lokalnej, w tym dzieci pracowników. 

Programy i projekty adresowane właśnie 
do nich odzwierciedlają skalę 

i wachlarz aktywności wspieranych 
przez Grupę JSW.
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CEL 6

Nie trzeba nikogo przekonywać 
do roli jaką w rozwoju biznesu 
odgrywa budowanie dobrych, 
trwałych i opartych o zaufanie relacji 
z klientem, jak również do tego jak 
kluczowe znaczenie ma zarządzanie 
jakością. W przypadku tak specyficz-
nej branży, jaką jest górnictwo 
i koksownictwo, te aspekty nabierają 
specjalnego znaczenia. Parametry 
fizyko-chemiczne wydobywanego 
węgla zależą głównie od eksploato-
wanego złoża, gdzie dominujący 
głos ma przyroda, która dane złoże 
ukształtowała tak, a nie inaczej. Nie-
które z parametrów są w pewnym 
zakresie kształtowane w procesie 
wzbogacania węgla, gdzie głównym 
wyznacznikiem jakości produktu 
są oczekiwania odbiorców. Rolą 
kopalń należących do JSW jest takie 
prowadzenie wydobycia oraz wzbo-
gacania węgla, aby jak najlepiej 
spełnić oczekiwania odbiorców 
a jednocześnie prowadzić eksploata-
cję efektywnie wykorzystując złoże. 
Koks produkowany jest ze spe-
cjalnie skomponowanej mieszanki 
węglowej, uwzględniającej jakość 
poszczególnych węgli wsadowych 
i oczekiwania jakościowe dla pro-
duktu finalnego – koksu. Koksownie 
mają możliwość komponowania 
mieszanek wsadowych uwzględ-
niając koszty poszczególnych 
węgli, ich dostępność oraz jakość. 
Z tego względu dokonują zakupów 
węgli z różnych źródeł, a JSW musi 
konkurować zarówno z dostawcami 
lokalnymi jak i zamorskimi. Dodat-
kowo sam produkt (węgiel, koks) 
dostarczany jest najczęściej koleją, 
a masa surowca sprawia, że istotną 
rolę zaczyna tu odgrywać tzw. 
renta geograficzna (choć z drugiej 
strony jastrzębski koks trafia nawet 
do dalekich Indii). Sam transport 
kilkunastu milionów ton rocznie jest 
wyzwaniem dla służb logistycznych 
spółki i współpracujących przewoź-
ników. Co ważne, z tego ostatniego 
elementu Grupa JSW uczyniła swój 
atut, jest w stanie dostarczać zlokali-
zowanym stosunkowo blisko hutom 
surowiec w relatywnie niedużych 
ilościach ale z dużą częstotliwo-
ścią. Odbiorcy bardzo cenią sobie 

CEL 6: SZANUJEMY POTRZEBY I OCZEKIWANIA 
NASZYCH KLIENTÓW

dostawy just in time. Tym samym 
Grupa JSW uzyskuje znaczącą prze-
wagę nad dostawcami zamorskimi, 
których produkty transportowane są 
statkami w dużych ilościach, a same 
dostawy są trudniejsze, jeśli chodzi 
o planowanie ich terminowości oraz 
zaangażowane środki finansowe.

Posiadanie i utrzymywanie cer-
tyfikowanych systemów zarządzania 
jest na dzień dzisiejszy warunkiem 
koniecznym obecności na rynku. 
Wdrożone w JSW systemy zarzą-
dzania wg norm PN-EN ISO 9001, 
PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 
oraz PN-ISO/IEC 27001 w zakresie 
wydobywania, przeróbki i sprzedaży 
węgla są certyfikowane przez reno-
mowane podmioty i polityka taka 
będzie kontynuowana w kolejnych 
latach. Analogicznie celem pozosta-
łych spółek Grupy JSW będzie utrzy-
manie posiadanych certyfikowanych 
systemów zarządzania. 

Pozostałe Spółki w Grupie wdrożyły 
i certyfikowały systemy zarządzania 
w zależności od profilu prowadzonej 
działalności. Przykładowo, kluczowa 
dla Grupy JSW spółka JSW KOKS 
jest pionierem wdrożenia i liderem 
w obszarze stosowania nowocze-
snych metod zarządzania, zgodnych 
z krajowymi i międzynarodowymi 
standardami w branży koksowniczej, 
ale również poza nią. Jako pierwsza 
firma koksownicza oraz jedna 
z nielicznych w kraju legitymuje się 
posiadaniem pięciu certyfikatów 
zgodnych z wymaganiami norm 
ISO 9001:2008 (System Zarządzania 
Jakością), ISO 14001:2004 (System 
Zarządzania Środowiskowego), ISO/
IEC 27001:2013 (System Zarządza-
nia Bezpieczeństwem Informacji), 
ISO 50001:2011(E) (System Zarzą-
dzania Energią) i PN-N-18001:2004 
(System Zarządzania Bezpieczeń-
stwem i Higieną Pracy) w zakresie 
produkcji i sprzedaży koksu, smoły 
surowej, benzolu surowego, gazu 
koksowniczego, siarki, siarczanu 
amonu oraz energii elektrycznej 
i pary wodnej. 

Stanowią one dbałości o minimalizo-
wanie negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne, dbałości 
o efektywność energetyczną, stałego 
rozwijania nowoczesnych techno-
logii pozwalających na realizację 
procesów w bezpiecznych i ergo-
nomicznych warunkach pracy, czy 
zapewnienia poufności, integralności 
i dostępności informacji. Przede 
wszystkim stanowią rękojmię prowa-
dzenia działalności produkcyjnej 
o najwyższej światowej jakości zgod-
nej z wymaganiami i oczekiwaniami 
klienta. Klienta, który w przypad-
ku wyrobów koksowniczych, jest 
kontrahentem międzynarodowym. 
Głównymi odbiorcami produktów 
są odbiorcy w Polsce, Niemczech, 
Austrii, Czechach, na Słowacji, 
we Włoszech i Indiach.
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PGWiR posiada certyfikowane sys-
temy zarządzania spełniające normy 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
i PN-N-18001:2004 obejmujące uj-
mowanie, uzdatnianie oraz dostawa 
wody przemysłowej wraz z badania-
mi fizykochemicznymi dostarczanej 
wody; oczyszczanie i odprowa-
dzanie ścieków, w tym zasolonych 
wód górniczych wraz z badaniami 
fizykochemicznymi odprowadza-
nych ścieków; odwadnianie terenów 
bezodpływowych; rekultywacja 
składowisk odpadów oraz zdegrado-
wanych terenów poprzemysłowych. 
Należące do PGWiR Laboratorium 
Badawcze Wody i Ścieków uzyskało 
z kolei certyfikat Polskiego Centrum 
Akredytacji dla w zakresie spełniania 
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Podobnie JZR posiada Zintegrowany 
Systemem Zarządzania zgodnym 
z wymaganiami norm: ISO 
9001:2008 (System Zarządzania 
Jakością); ISO 14001:2004 (System 
Zarządzania Środowiskowego); 
PN-N 18001: 2004 (System Za-
rządzania BHP), ISO 50001: 2011 
(System Zarządzania Energią).

Z kolei CLP-B przeszło pozytywnie 
w październiku 2017 roku audit 
recertyfikujący, przedłużający waż-
ność certyfikatu zgodności z normą 
PN-EN ISO 9001:2015-10. System 
zarządzania objęty certyfikacją 
obejmuje swoim zakresem: oceny 
i ekspertyzy dla przemysłu górnicze-
go, koksowniczego, energetycznego, 
sektora komunalnego oraz samorzą-
du terytorialnego; usługi badawcze 
w dziedzinie węgla, mieszanek 
węglowych, żużli, popiołów, prze-
tworzonych paliw stałych, koksu, 
produktów węglopochodnych 
powstających w procesie kokso-
wania, wód i ścieków, środowiska 
pracy, gazów i pyłu kopalnianego; 
usługi inspekcyjne w dziedzinie 
paliw stałych; pobieranie próbek; 
działalność szkoleniową; badania 
biegłości; porównania międzyla-
boratoryjne; produkcję materiałów 
odniesienia; pomiary radiologiczne. 
Jednocześnie CLP-B posiada szereg 

CEL 6CEL 6

akredytacji wydanych przez Polskie 
Centrum Akredytacji a związa-
nych z prowadzeniem działalności 
laboratoryjnej. W Centrum Badań 
Węgla i Środowiska, w skład którego 
wchodzi Zespół Pracowni Badań 
Paliw Stałych, Zespół Pracowni 
Badań Środowiskowych, Zespół 
Pracowni - Oddały Zamiejscowe, 
Zespół Pracowni Gazów i Pyłu 
Kopalnianego oraz w Jednostce In-
spekcyjnej – Zespole Próbkobiorców 
wdrożono system zarządzania ja-
kością zgodny z normą PN-EN ISO/
IEC 17025:2005+Ap1+AC:2007 
potwierdzony przez PCA certyfika-
tem akredytacji AB 300 oraz system 
zarządzania w Jednostce Inspekcyj-
nej zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 
17020:2012, potwierdzony przez 
PCA certyfikatem akredytacji AK 
017. W celu ciągłego doskonalenia 
jakości usług oferowanych przez 
CLP-B Sp. z o.o. oraz spełnienia 
wymagań Uczestników badań bie-
głości utrzymywany jest udokumen-
towany system zarządzania zgodny 
z wymaganiami normy PN-EN ISO/
IEC 17043:2011, potwierdzony 
przez PCA certyfikatem akredytacji 
PT 003. Akredytacja jest formalnym 
uznaniem kompetencji, a zatem 
gwarantuje klientom wybór usług 
wiarygodnych, które spełniają ich 
potrzeby.

Jednak dla podstawowej działal-
ności i produktów Grupy JSW, 
z praktycznego punktu widzenia 
większe znaczenie od np. sforma-
lizowanych badań satysfakcji klien-
tów, które związane są bezpośrednio 
z wymogami systemów zarządzania 
jakością, ma regularny dialog 
z poszczególnymi klientami. Chodzi 
o bezpośrednie spotkania, wideo lub 
telekonferencje z głównymi odbior-
cami węgla i koksu, podczas których 
omawiane są nie tylko kwestie jako-
ści produktów, terminowości dostaw 
czy oceny współpracy jako takiej 
ale często omawiane są zagadnienia 
perspektyw rozwoju oraz planów na 
najbliższą przyszłość. Jest to również 
przestrzeń do identyfikowania moż-
liwości i obszarów poprawy współ-

pracy. Stosunkowo niewielka liczba 
dużych odbiorców biznesowych, 
która jest charakterystyczna dla tego 
typu działalności, pozwala zbudo-
wać naprawdę bliskie, partnerskie 
relacje. Na podstawie wniosków 
płynących z dialogu z odbiorcami 
prowadzone będą również regularne 
przeglądy mające na celu doskona-
lenie procedur reklamacyjnych 
oraz procesu badania jakości surow-
ca. Równocześnie monitorowany 
i analizowany będzie proces dostaw, 
głównie pod kątem ich terminowo-
ści.

Dobre relacje z głównymi od-
biorcami produktów Grupa JSW 
chciałaby wykorzystać również do 
podejmowania wspólnych – często 
na poziomie władz poszczególnych 
spółek – działań mających na celu 
dążenie do efektywnego i zgodne-
go z koncepcją zrównoważonego 
rozwoju wykorzystania nieodnawial-
nych i wyczerpywalnych surowców, 
dostarczanych przez Grupę JSW. 
Przede wszystkim chodzi o:
• racjonalne i maksymalnie efektyw-

ne spożytkowywanie paliw,
• dialog i współpracę w zakresie 

jakości surowca oraz technologii 
używanych przy jego przetwarza-
niu lub wykorzystywaniu, które 
będą sprzyjać efektywności go-
spodarowania nim i ograniczaniu 
emisji substancji szkodliwych 
do atmosfery,

• inicjowanie wspólnych projektów 
i działań prośrodowiskowych
ze szczególnym uwzględnieniem 
Górnego Śląska (od projektów 
naukowo-badawczych po kampa-
nie społeczne).

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów, Grupa JSW podjęła 
działania inwestycyjne mające na 
celu zwiększenie produkcji wysokiej 
jakości węgla koksowego oraz po-
lepszenie jego parametrów

W październiku w Szczyrku odbyła 
się się XXV jubileuszowa konferencja 
KOKSOWNICTWO 2017 pod 
honorowym patronatem Ministerstwa 
Energii. Organizatorem imprezy 
z udziałem ponad 160 ekspertów 
z Polski oraz świata był renomowany 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

JSW S.A oraz JSW Innowacje zostały 
partnerami kongresu, będącego 
ważnym forum wymiany praktycznej 
wiedzy i doświadczeń branży kok-
sowniczej oraz sektorów kooperują-
cych z koksownictwem. Pierwszego 
dnia nastąpiło uroczyste podpisanie 
listu intencyjnego między JSW 
Innowacje a IChPW dotyczącego 
współpracy na rzecz rozwoju nowo-
czesnych technologii w koksowniach 
JSW.

Uczestnicy trzydniowej konferencji 
poszukują rozwiązań związanych 
m.in. z przygotowaniem branży kok-
sowniczej do spełnienia wymagań 
BAT Conclusions oraz długofalo-
wego zabezpieczenia efektywnej 
produkcji koksu. Daniel Ozon, p.o. 
prezesa JSW ocenił bieżącą sytuacje 
na rynku, zwracając szczególną uwa-
gę na zwiększające się wymagania 
jakościowe względem koksu oraz 
zaostrzające się regulacje środo-
wiskowe, które muszą skutkować 
procesem inwestycyjnym w obszarze 
węgiel-koks. Grupa JSW, w skład 
której wchodzą cztery koksownie, 
planuje w perspektywie 2030 r. 
utrzymać moce koksownicze na sta-
bilnym poziomie. Według tworzonej 
strategii Grupy JSW do 2030r. zapla-
nowane zostały prace odtworzenio-
we i rozwojowe w koksowniach 
o wartości ok. 1,5 mld zł. 

KOKSOWNICTWO 2017 – 
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI 
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CEL 7

CEL 7: SZANUJEMY TRANSPARENTNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ 
W ZARZĄDZANIU

Grupa JSW zamierza stosować się do 
najwyższych standardów i dobrych 
praktyk w zakresie transparentności 
i ładu korporacyjnego. Ma również 
świadomość konieczności wdrażania 
rozwiązań związanych z zarządza-
niem etyką oraz odpowiedzialnością 
w łańcuchu dostaw. Implementacja 
tego typu rozwiązań, poza oczywi-
stym zobowiązaniem moralnym, 
przyczynia się do wzrostu wiarygod-
ności tak wśród partnerów bizneso-
wych, jak i w środowisku inwestor-
skim. Czyni również Grupę JSW 
bardziej stabilną i przewidywalną, 
jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem 
biznesowym. 

W JSW, jak i w szeregu spółek grupy 
kapitałowej, został wdrożony i jest 
utrzymywany system zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, które-
go cel stanowi zapewnienie ciągłości 
realizacji procesów biznesowych 
z uwzględnieniem wagi zasobów 
informacyjnych oraz obowiązku 
ochrony informacji na pożądanym 
poziomie. Bezpieczeństwo infor-
macji jest istotnym elementem 
bezpieczeństwa organizacyjnego 
Spółki, gdzie informacja staje się 
strategicznym czynnikiem działal-
ności, wymagającym ochrony przed 
niekontrolowanym ujawnieniem, 
modyfikacją czy utratą. Zakłócenie 
poziomu bezpieczeństwa informa-
cji może prostą drogą prowadzić 
do wymiernych strat finansowych, 
zakłóceń w funkcjonowaniu Spółki 
lub strat niewymiernych, takich jak 
utrata dobrego imienia, wizerunku 
czy pozycji. 

Standard określony normą PN-ISO/
IEC 27001 gwarantuje w pełni 
kompleksowe podejście do problemu 
bezpieczeństwa informacji, obej-
mując swym zakresem zagadnienia 
związane nie tylko z teleinformatyką, 
lecz również z bezpieczeństwem 
danych osobowych, bezpieczeń-
stwem fizycznym, technologicznym 
i organizacyjno-prawnym, prawem 
do ochrony własności intelektualnej, 
wreszcie zabezpieczeniem tajemnicy 
przedsiębiorstwa i informacji niejaw-
nych. Dla pokreślenia wagi zasobów 
informacyjnych wraz z określeniem 
zakresu, odpowiedzialności oraz 
zasad zarządzania bezpieczeństwem 
informacji, opracowano Ramową 
Politykę Bezpieczeństwa Informacji 
w Grupie Kapitałowej JSW oraz Poli-
tykę Bezpieczeństwa Danych Osobo-
wych w podmiotach Grupy JSW. 

Jednocześnie Grupa JSW, ma-
jąc świadomość tego, jak ważna 
jest transparentność i otwartość, 
zobowiązuje się do regularnej spra-
wozdawczości wyników zarówno 
finansowych, jak i niefinansowych 
w zakresie i formie, które będą 
wykraczać poza minimalne wymogi 
i oczekiwania wynikające z regulacji. 
W tym miejscu warto wspomnieć 
o niektórych dobrych praktykach
 Grupy JSW związanych nie tyle 
z cykliczną sprawozdawczością 
zarządczą, co szeroko rozumianą 
transparentności i otwartą komuni-
kacją – na przykład każda zainte-
resowana osoba może już dziś w 
Internecie obserwować parametry 
ilościowe i jakościowe wód odpro-
wadzanych przez system retencyjno- 
dozujący „Olza” do rzeki Odry.

Zrealizowanym jeszcze w 2016 roku 
krokiem – a jednocześnie pierw-
szym w kierunku porządkowania 
zarządczego podejścia do społecznej 
odpowiedzialności wskazywanego 
przez normę PN-ISO 26000 – było 
zmapowanie kluczowych interesa-
riuszy oraz najważniejszych obsza-
rów odpowiedzialności. Kolejnym 
krokiem wypracowanie i przyjęcie 
w 2017 roku strategii zrównoważo-
nego rozwoju.

JSW ponownie w prestiżowym 
gronie spółek odpowiedzialnych 
społecznie

Jastrzębska Spółka Węglowa wróciła 
po dwóch latach przerwy do pre-
stiżowego grona spółek RESPECT 
Index, który w tegorocznej edycji 
zgromadził 28 firm notowanych na 
warszawskim parkiecie.

Oznacza to, że JSW spełniła restryk-
cyjne kryteria stawiane spółkom 
odpowiedzialnym społecznie, które 
prowadzą konsekwentnie działania 
między innymi na rzecz środowiska 
naturalnego i społeczności lokal-
nych. Nowy skład portfela został 
ogłoszony 14 grudnia 2017 r. na 
Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. W ramach tego presti-
żowego indeksu notowane są spółki 
zarządzane w sposób zrównoważo-
ny i odpowiedzialny społecznie oraz 
wyjątkowo atrakcyjne pod wzglę-
dem inwestycyjnym.

Do indeksu kwalifikowane są spółki 
charakteryzujące się najwyższą płyn-
nością, będące liderami w zakresie 
ładu korporacyjnego, ładu informa-
cyjnego i relacji z inwestorami, 
a także w obszarze działań prośro-
dowiskowych, społecznych 
i adresowanych do pracowników. 
Indeks RESPECT jest swego rodzaju 
wskazówką dla profesjonalnych 
inwestorów, gdyż daje im gwarancję 
inwestycji w spółki o dużej płynności 
i zarządzanych zgodnie z najwyższy-
mi standardami. Podobne indeksy 
na światowych giełdach skupiają 
spółki będące liderami w zakresie 
etycznego prowadzenia biznesu, 
ochrony środowiska i szacunku dla 
praw człowieka. Pierwszym tego 
typu indeksem był wprowadzony 
w 1999 roku Dow Jones Sustainabi-
lity Indexes.
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Każda zainteresowana osoba może już 
dziś w Internecie obserwować parametry 
ilościowe i jakościowe wód odprowadzanych 
przez system retencyjno- dozujący “Olza” 
do rzeki Odry.

JSW wróciła do elitarnego indeksu WIG 20

Jastrzębska Spółka Węglowa po sesji 17 marca 2017 r. 
jest ponownie notowana w indeksie WIG 20 najwięk-
szych i najbardziej płynnych spółek na warszawskiej 
giełdzie.

W ramach rewizji rocznej indeksów, dokonanej przez 
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, Jastrzębska 
Spółka Węglowa zastąpiła Eneę. Dla międzynarodo-
wych i krajowych inwestorów, indeks WIG 20, który 
generuje dużą część obrotów na GPW jest punktem 
odniesienia przy inwestycjach, a dla spółki to zachęta 
do dalszej budowy wartości dla akcjonariuszy. 

Raport roczny JSW wyróżniony w konkursie 
The Best Annual Report

Już po raz 12. Instytut Rachunkowości i Podatków 
ogłosił podczas uroczystej gali na GPW wyniki konkur-
su The Best Annual Report, tym razem za rok 2016. 
Jastrzębska Spółka Węglowa została wyróżniona 
w kategorii „Za najlepsze sprawozdanie z działalności”. 
Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych 
o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy 
i inwestorów. Gala finałowa odbyła się 19 października 
2017 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 
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KODEKS ETYKI GRUPY JSW

Kolejnym istotnym krokiem, 
który udało się zrealizować jeszcze 
w listopadzie 2017 roku, było 
przyjęcie Kodeksu Etyki Grupy 
JSW, stanowiącego narzędzie, które 
wspiera kształtowanie pożądanych 
zachowań oraz egzekwowanie 
ewentualnych naruszeń przyjętych 
norm etycznych Ustanawia procedu-
ry dotyczące zgłoszeń naruszeń 
i nieprawidłowości, nieprzestrzega-
nia zobowiązań wynikających 
z przepisów prawa, zagrożenia 
dla bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zdrowia klientów i osób postron-
nych, bezpieczeństwa środowiska 
naturalnego, praktyk nieuczciwej 
konkurencji oraz prób zamaskowa-
nia któregokolwiek z powyższych. 
Daje on szanse wszystkim pracowni-
kom, niezależnie od zajmowanego 
stanowiska, zgłaszanie problemów 
na wysokim szczeblu i ochronę 
przed ewentualnymi represjami 
ze strony przełożonych.

Jednoznacznie piętnuje on ofero-
wanie lub przyjmowanie prezentów 
lub innych dodatkowych korzyści, 
przysług i aktów gościnności z wyłą-
czeniem takich, które mają wartość 
symboliczną, a których odmówienie 
mogłoby zostać odebrane za obrazę 
i naruszenie obowiązujących norm 
kulturowych. Zabrania się przyjmo-
wania lub przekazywania prezentów 
w postaci gotówki niezależnie od 
ich wysokości. Nakazuje unikać 
wszelkich zachowań, które mogłyby 
zostać odebrane jako oczekiwania 
lub domaganie się łapówek lub 
innych korzyści.

ŁAŃCUCH DOSTAW

Najbliższe lata będą okresem 
porządkowania podejścia do zarzą-
dzania odpowiedzialnością 
w łańcuchu dostaw. Spełnianie 
przez dostawców Grupy JSW pew-
nych kryteriów związanych ze spo-
łeczną odpowiedzialnością biznesu 
i zrównoważonym rozwojem staje 
się wymogiem i warunkiem współ-
pracy z Grupą JSW. Pod koniec 
2017 roku Zarząd przyjął standardo-
wą klauzulę etyczną do stosowania 
w umowach z dostawcami. 

Szczególny nacisk położono na kwe-
stię relacji z dostawcami, który jest 
obszarem podwyższonego ryzyka, 
jeśli chodzi o zagrożenie korupcją. 
Pracownicy, którzy odpowiadają za 
kontakty z dostawcami, zobowiązani 
są m.in. dobierać dostawców 
w oparciu o obiektywne kryteria 
oceny i dbać o to, aby ich oferty 
były porównane i rozważone 
uczciwie i bezstronnie oraz, by 
cały proces był stosownie i w sposób 
przejrzysty udokumentowany. 
Jednocześnie zobowiązani są ujaw-
niać wszelkie informacje, w których 
posiadaniu się znajdują, a które 
mogą mieć wpływ na współpracę 
z dostawcą, w tym w wymiarze 
ewentualnych nieetycznych zacho-
wań dostawcy. 

Jednocześnie w 2017 roku zainicjo-
wano prace nad Polityką Antyko-
rupcyjną, która byłaby spójna 
z Kodeksem Etyki Grupy JSW 
i stanowiła jego rozwinięcie i uszcze-
gółowienie w kwestiach związanych 
z przeciwdziałaniem korupcji. Prace 
nad jej opracowaniem i przyjęciem 
nie zakończyły się na dzień publika-
cji niniejszego oświadczenia. 

W Grupie JSW funkcjonuje również 
system kontroli wewnętrznej, które-
go elementem jest audyt wewnętrz-
ny nad którym pieczę sprawuje 
Komitet Audytu Rady Nadzorczej. 
Ostatni przypadek podejrzenia 
o korupcję został stwierdzony 
pod koniec 2016 roku w jednej 
ze spółek, a sprawa została przeka-
zana organom ścigania.
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CEL 7CEL 7
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WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ

Równocześnie w organizacji tak 
dużej jak Grupa JSW, trudno byłoby 
funkcjonować bez usystematyzo-
wanego podejścia do dialogu ze 
stroną społeczną. Po latach trudnych 
czasem sporów, obecne władze 
spółki, dążą do otwartości i kon-
struktywnej rozmowy ze związkami 
zawodowymi Od strony formalnej 
zasady współpracy z organizacjami 
związkowymi w JSW SA regulują za-
warte w dniu 9.05.2015 r. „Zasady 
wzajemnej współpracy pomiędzy 
Zarządem JSW SA a zakładowymi 
organizacjami związkowymi działa-
jącymi w JSW SA”.

W samej tylko JSW na 31 grud-
nia 2017 roku funkcjonowało 65 
zakładowych organizacji związ-
ków zawodowych. W Grupie było 
ich 122. Łączna liczba członków 
związków zawodowych z uwagi na 
fakt, że pracownik może należeć do 
kilku związków, przekracza liczbę 
pracowników zatrudnionych w Spół-
ce i na dzień 31 grudnia 2017 roku 
wynosiła 28 580 osób, co oznacza, 
że tzw. wskaźnik uzwiązkowienia 
wynosił 136,8% (więcej danych na 
temat działających w Grupie JSW 
związków zawodowych – patrz: 
„Tabele z danymi niefinansowymi”). 
W Grupie JSW liczba członków 
związków zawodowych na koniec 
roku wynosiła 31 780, a współczyn-
nik uzwiązkowienia 120,1%.

W JSW w dalszym ciągu, pomimo 
skutecznego wypowiedzenia 
z ważnością od 1 stycznia 2010 roku 
zakładowych układów zbiorowych 
pracy, z uwagi na postanowienia 
indywidualnych umów o pracę 
oraz porozumienia z 5 maja 2011 
roku w JSW stosowane są zapisy 
6 zakładowych układów zbiorowych 
pracy oraz Regulaminu wynagradza-
nia pracowników zatrudnionych 
w Biurze Zarządu JSW:

• Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
KWK „Borynia”,

• Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
KWK „Budryk”,

• Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
KWK „Jas-Mos”,

• Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
KWK „Pniówek”,

• Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
KWK „Zofiówka”,

• Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
Zakład Logistyki Materiałowej,

• Regulamin wynagradzania 
pracowników zatrudnionych 
w Biurze Zarządu JSW S.A.

Od wielu lat trwają prace nad 
uzgodnieniem i wdrożeniem nowe-
go ZUZP dla pracowników JSW. 
Rok 2017 przyniósł znaczący po-
stęp, a zainteresowane strony przy-
stąpiły do rokowań, przedstawiając 
projekty ZUZP.

W 2017 roku Zarząd JSW uczestni-
czył w ponad 20-tu formalnych spo-
tkaniach ze związkami zawodowymi 
JSW. W Grupie JSW w tym samym 
czasie odbyło się ponad 90-ąt takich 
spotkań zarządów ze związkowca-
mi. Jednocześnie w Grupie JSW 
doszło do 4 sporów zbiorowych, 
w tym 1-go w JSW, który został 
wszczęty przez organizacje związ-
ków zawodowych KWK „Krupiński”. 
Po wyznaczeniu Mediatora przez 

MRPiPS nie doszło do rokowań, 
gdyż w dniu 27 marca 2017 roku 
organizacje związkowe KWK „Kru-
piński” poinformowały Pracodawcę 
o zakończeniu sporu zbiorowego 
wszczętego z dniem 12 stycznia 
2017 roku stwierdzając, że 
w związku z przekazaniem KWK 
„Krupiński” do SRK z dniem 1 kwiet-
nia 2017 roku „spór po tej dacie 
staje się bezprzedmiotowy i organi-
zacje związkowe w takim przypadku 
odstępują od sporu”.

Władze spółki dążą do otwartości 
i konstruktywnej rozmowy ze związkami 

zawodowymi - w 2017 roku 
Zarząd JSW uczestniczył w ponad 20-tu 

formalnych spotkaniach ze związkami 
zawodowymi JSW.

Nikt z Krupińskiego nie stracił pracy

Pracownicy kopalni Krupiński podjęli w innych zakła-
dach Jastrzębskiej Spółki Węglowej: do Ruchu Borynia, 
Ruchu Zofiówka, kopalni Pniówek i kopalni Budryk, 
a także do Biura Zarządu. W dziewięćdziesięciu 
procentach przeniesione zostały całe brygady robót 
przygotowawczych wraz z dozorem. 

Alokacja pracowników odbywa się na zasadzie 
porozumienia stron. Przejście pracownika pomiędzy 
kopalniami Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie oznacza, 
że zostaje on zwolniony z jednej, a zatrudniony 
w drugiej kopalni. Żaden pracownik nie otrzymuje 
nowej umowy o pracę, a jedynie aneks do aktualnej 
umowy. Pracownika dalej obowiązuje ta sama umowa 
o pracę.Wszystkich pracowników kopalni Krupiński, 
którzy zostali i zostaną przeniesieni do innych kopalń 
Spółki, niezmiennie obowiązują gwarancje zatrudnie-
nia wynikające z Porozumienia zawartego w dniu 
5 maja 2011 roku.

Porozumienie w sprawie świadczeń 
dla pracowników JSW 

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Reprezenta-
tywne Organizacje Związkowe działające w JSW 
zawarły 5 grudnia 2017 r. porozumienie w sprawie 
odstąpienia od niektórych zapisów Porozumienia 
z dnia 16.09.2015 r. wstrzymujących wypłatę części 
świadczeń i przywrócenia ich wypłaty na zasadach 
stosowanych przed jego zawarciem. 

Porozumienie zawarte we wrześniu 2015 roku dawało 
możliwość skrócenia okresu obowiązywania zawiesze-
nia wypłaty niektórych składników wynagradzania 
w przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej Spółki.
Biorąc pod uwagę poprawę sytuacji finansowej JSW 
i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, 
zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisał porozu-
mienie ze stroną społeczną.

Koszt wypłaty przywróconych świadczeń szacowany 
jest w 2018 roku na około 350 mln złotych, 
a w 2019 na około 200 mln złotych.
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TABELE Z WYNIK AMI NIEFINANSOWYMI

TABELE Z WYNIKAMI NIEFINANSOWYMI

ZATRUDNIENIE 
Stan zatrudnienia na koniec roku w grupie kapitałowej (Grupie JSW)

Nowozatrudnieni w grupie kapitałowej (Grupie JSW) w ciągu roku

[1
02

-8
] 

A
. 

[4
01

-1
] 

2016 2017

Kobiety Mężczyźni Łącznie kobiety Mężczyźni Łącznie

W G T Y P U U M O W Y 

Umowa o pracę na czas nieokreślony 2 941 23 153 26 094 2 695 22 533 25 228

Umowa o pracę na czas określony 95 1 123 1 218 158 504 662

Umowa o pracę na okres próbny 7 47 54 37 538 575

Umowa cywilno-prawna 38 88 126 62 166 228

Zatrudnieni w firmach świadczących 
usługi (outsourcing)

905 12 502 13 407 4 297 8 902 13 199

W G T Y P U S TA N O W I S K A

Stanowiska nierobotnicze p/z 27 2 760 2 787 34 2 657 2 691

Stanowiska robotnicze p/z - 15 142 15 142 - 14 658 14 658

Stanowiska nierobotnicze 
na powierzchni

1 907 1 565 3 472 1 874 1 504 3 378

Stanowiska robotnicze na powierzchni 1 109 4 856 5 965 982 4 756 5 738

W G W I E K U

Do 30 lat 198 4 861 5 059 241 4 520 4 761

Od 31 do 40 lat 495 9 771 10 266 520 10 117 10 637

Od 41 do 50 lat 1 058 6 243 7 301 998 5 704 6 702

Powyżej 50 lat 1 292 3 448 4 740 1 131 3 234 4 365

Ogółem 3 043 24 323 27 366 2 890 23 575 26 465

2016 2017

Kobiety Mężczyźni Łącznie kobiety Mężczyźni Łącznie

W G W I E K U

Do 30 lat 32 293 325 115 1 346 1 461

Od 31 do 40 lat 37 194 231 95 958 1 053

Od 41 do 50 lat 20 62 82 73 352 425

Powyżej 50 lat 18 30 48 53 119 172

Ogółem 107 579 686 336 2 775 3 111
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Odejścia z pracy w grupie kapitałowej (Grupie JSW)w ciągu roku

Pracownicy na urlopach macierzyńskich i tacierzyńskich w grupie kapitałowej (Grupie JSW)

Różnorodność w organach spółek w grupie kapitałowej (Grupie JSW)

A
. 

[4
01

-1
] 

A
. 

[4
01

-3
] 

2016 2017

Kobiety Mężczyźni Łącznie kobiety Mężczyźni Łącznie

W G W I E K U

Do 30 lat 16 160 176 34 714 748

Od 31 do 40 lat 44 161 205 60 656 716

Od 41 do 50 lat 53 2 142 2 195 55 1 478 1 533

Powyżej 50 lat 484 932 1 416 341 665 1 006

Ogółem 597 3 395 3 992 490 3 513 4 003

2016 2017

L I C Z B A P R A C O W N I K Ó W P R Z E BY WA JĄC YC H N A U R LO PA C H M A C I E R Z YŃS K I C H

Kobiety 89 79

Mężczyźni 5 3

L I C Z B A P R A C O W N I K Ó W, K T Ó R Z Y P O W R Ó C I L I  W DA N Y M R O K U Z U R LO P Ó W TA C I E R Z YŃS K I C H

Mężczyźni 18 3

Liczebność

2016 2017

Z A R ZĄDY S TA N N A KO N I E C R O K U

Ogółem 25 30

Kobiety 6 5

Mężczyźni 19 25

Do 30 lat 0 0

Od 31 do 40 lat 2 3

Od 41 do 50 lat 10 14

Powyżej 50 lat 13 13

Obcokrajowcy 0 0

R A DY N A D Z O R C Z E  S TA N N A KO N I E C R O K U

Ogółem 61 59

Kobiety 13 12

Mężczyźni 48 47

Do 30 lat 1 1

Od 31 do 40 lat 3 7

Od 41 do 50 lat 21 17

Powyżej 50 lat 36 34

Obcokrajowcy 0 0

Stan zatrudnienia na koniec roku w JSW 

A
. 

[1
02

-8
] 

2016 2017

Kobiety Mężczyźni Łącznie kobiety Mężczyźni Łącznie

W G T Y P U U M O W Y 

Umowa o pracę na czas nieokreślony 2 085 19 059 21 144 1 860 18 932 20 792

Umowa o pracę na czas określony 0 24 24 49 46 95

Umowa o pracę na okres próbny 0 0 0 0 0 0

Umowa cywilno-prawna 3 7 10 3 3 6

Zatrudnieni w firmach świadczących 
usługi (outsourcing)

905 12 480 13 385 4 293 8 888 13 181

W G T Y P U S TA N O W I S K A

Stanowiska nierobotnicze p/z 27 2 750 2 777 34 2 651 2 685

Stanowiska robotnicze p/z 0 13 780 13 780 0 13 978 13 978

Stanowiska nierobotnicze 
na powierzchni

1170 638 1 808 1 165 623 1 788

Stanowiska robotnicze na powierzchni 888 1 915 2 803 710 1 726 2 436

W G W I E K U

Do 30 lat 112 3 773 3 885 150 3 655 3 805

Od 31 do 40 lat 288 8 313 8 601 298 8 944 9 242

Od 41 do 50 lat 800 5 225 6 025 730 4 772 5 502

Powyżej 50 lat 885 1 772 2 657 731 1 607 2 338

Ogółem 2 085 19 083 21 168 1 909 18 978 20 887

Nowozatrudnieni w JSW w ciągu roku

A
. 

[4
01

-1
] 

2016 2017

Kobiety Mężczyźni Łącznie kobiety Mężczyźni Łącznie

W G W I E K U

Do 30 lat 9 71 80 65 737 802

Od 31 do 40 lat 17 99 116 44 713 757

Od 41 do 50 lat 13 32 45 33 265 298

Powyżej 50 lat 4 15 19 12 81 93

Ogółem 43 217 260 154 1 796 1950
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Odejścia z pracy w JSW w ciągu roku

Pracownicy na urlopach macierzyńskich i tacierzyńskich w JSW 

Różnorodność w organach spółek w JSW 

A
. 

[4
01

-1
] 

A
. 

[4
01

-3
] 

2016 2017

Kobiety Mężczyźni Łącznie kobiety Mężczyźni Łącznie

W G W I E K U

Do 30 lat 2 70 72 3 48 51

Od 31 do 40 lat 14 83 97 24 106 130

Od 41 do 50 lat 30 2 106 2 136 32 1 274 1 306

Powyżej 50 lat 431 749 1 180 271 464 735

Ogółem 477 3 008 3 485 330 1 892 2 222

2016 2017

L I C Z B A P R A C O W N I K Ó W P R Z E BY WA JĄC YC H N A U R LO PA C H M A C I E R Z YŃS K I C H

Kobiety 58 32

Mężczyźni 2 3

L I C Z B A P R A C O W N I K Ó W, K T Ó R Z Y P O W R Ó C I L I  W DA N Y M R O K U Z U R LO P Ó W TA C I E R Z YŃS K I C H

Mężczyźni 1 3

Liczebność

2016 2017

Z A R ZĄDY S TA N N A KO N I E C R O K U

Ogółem 5 6

Kobiety 1 1

Mężczyźni 4 5

Do 30 lat 0 0

Od 31 do 40 lat 0 0

Od 41 do 50 lat 1 4

Powyżej 50 lat 4 2

Obcokrajowcy 0 0

R A DY N A D Z O R C Z E  S TA N N A KO N I E C R O K U

Ogółem 12 9

Kobiety 1 1

Mężczyźni 11 8

Do 30 lat 0 0

Od 31 do 40 lat 0 0

Od 41 do 50 lat 3 2

Powyżej 50 lat 9 7

Obcokrajowcy 0 0

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP) 
Podstawowe dane dotyczące BHP w Grupie JSW

[4
03

-2
, 4

03
-3

] 

 2016 2017

G R U PA J S W

Nakłady (wydatki) na BHP w tys. zł 653 677,9 667 055,7

Liczba wypadków przy pracy - wypadki ogółem, w tym:  390     377    

Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy  3,00     1,00    

Liczba wypadków przy pracy-wypadki ciężkie  1,00     5,00    

Liczba wypadków przy pracy - wypadki lekkie  386,00     371,00    

Liczba uznanych przypadków chorób zawodowych w raportowanym okresie  112,00     62,00    

W T Y M J S W 

Nakłady (wydatki) na BHP w tys. zł 643 177,3 657 466,9

Liczba wypadków przy pracy - wypadki ogółem,  w tym: 305,00 295,00

Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy 3,00 1,00

Liczba wypadków przy pracy-wypadki ciężkie 1,00 5,00

Liczba wypadków przy pracy - wypadki lekkie 301,00 289,00

Liczba uznanych przypadków chorób zawodowych w raportowanym okresie 109,00 60,00

Wskaźnik częstości wypadków (na 1000 zatrudnionych) 2016 2017

JSW SA 13,6 14,4

JSW KOKS 10,4 8,0

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji (PGWiR) 17,8 41,5

Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR) 5,0 7,2

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze (CLP-B) - 3,6

Zakład Przewozu i Spedycji „Spedkoks” 18,0 12,0

Jastrzębska Spółka Kolejowa 6,9 13,3

JSW Innowacje 13,0 35,5

Advicom - 10,0

ZREM-BUD 35,2 32,3

JZR „Dźwigi” - -

CARBOTRANS - -

BTS 28,0 26,0

JSU - -

JSW SiG 18,1 19,9
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Wskaźnik ciężkości wypadków 2016 2017

JSW SA 81,0    75,6

JSW KOKS 61,3 74,7

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji (PGWiR) 52,0 70,5

Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR) 117,5 96,0

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze (CLP-B) - 38,0

Zakład Przewozu i Spedycji „Spedkoks” 71,0 78,7

Jastrzębska Spółka Kolejowa 81,0 36,5

JSW Innowacje 6,0 7,0

Advicom - -

ZREM-BUD 48,6 35,5

JZR „Dźwigi” - -

CARBOTRANS - -

BTS 101,0 27,7

JSU - -

JSW SiG 60,1 61,4

Zakład JSW SA LTIFR 2016 LTIFR 2017

KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 5,01 5,69

KWK Budryk 11,22 11,20

Knurów-Szczygłowice 7,10 6,07

KWK Krupiński* 5,63 5,97

KWK Pniówek 8,83 9,05

ZWP 2,57 2,63

Biuro Zarządu 0,00 1,60

Ogółem JSW 6,94 7,28

2016 2017

J S W S A

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

J S W KO K S

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

P R Z E D S IĘB I O R S T W O G O S P O DA R K I  W O D N E J  I  R E K U LT Y WA C J I  (P G W I R)

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

J A S T R ZĘB S K I E  Z A K ŁA DY R E M O N TO W E ( J Z R)

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

Wypadki w kopalniach JSW 

Wskaźniki częstości wypadków w poszczególnych kopalniach JSW

Wskaźnik LTIFR w 2016 i 2017r. – liczba wypadków pracowników własnych oraz firm świadczących usługi dla kopalń 
JSW S.A. (z wyłączeniem wypadków śmiertelnych) w przeliczeniu na jeden milion roboczogodzin.

DYSKRYMINACJA I MOBBING

Wypadki śmiertelne Wypadki ciężkie Wypadki lekkie Wypadki ogółem

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 0 0 0 1 86 89 86 90

Ruch Borynia 0 0 0 1 24 26 24 27

Ruch Jastrzębie 0 0 0 0 27 27 27 27

Ruch Zofiówka 0 0 0 0 35 36 35 36

Budryk 1 1 0 1 52 56 53 58

Knurów-Szczygłowice 2 0 1 2 72 65 75 67

Ruch Knurów 1 0 1 2 31 32 33 34

Ruch Szczygłowice 1 0 0 0 41 33 42 33

Krupiński* 0 0 0 0 21 5 21 5

Pniówek 0 0 0 1 69 72 69 73

Kopalnie JSW ogółem 3 1 1 5 300 287 304 293

* KWK „Krupiński” w okresie 01.01-31.03.2017.

* KWK „Krupiński” w okresie 01.01-31.03.2017.

Ogółem na:

100 tys. przeprac. dn. 1000 zatrudnionych

2016 2017 2016 2017

Jastrzębska Spółka Węglowa SA 6,4 6,7 13,6 14,4

KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 4,7 5,3 9,7 11,1

KWK Budryk 10,7 10,2 23,4 22,3

KWK Knurów-Szczygłowice 7,3 6,3 15,9 13,9

KWK Krupiński* 4,4 5,1 9,4 10,7

KWK Pniówek 7,8 7,6 16,4 16,6



RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY JSW ZA ROK 2017 RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY JSW ZA ROK 2017
102 103

TABELE Z WYNIKAMI NIEFINANSOWYMITABELE Z WYNIKAMI NIEFINANSOWYMI

C E N T R A L N E  L A B O R ATO R I U M P O M I A R O W O-B A DAW C Z E (CLP-B)

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

Z A K ŁA D P R Z E W O Z Ó W I  S P E DYC J I  „S P E D KO K S”

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

J A S T R ZĘB S K A S P Ó ŁK A KO L E J O WA ( J S K)

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

J S W I N N O WA C J E

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

A DV I C O M

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 1 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

Z R E M-B U D

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

J Z R  „DŹW I G I”

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

C A R B OT R A N S

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

B T S

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

J S U

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

J S W S Z KO L E N I A  I  G Ó R N I C T W O

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

G R U PA J S W

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 1 0

Liczba zgłoszonych przypadków dyskryminacji pracowników 0 0

RELACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

2016 2017

J S W S A

Współczynnik uzwiązkowienia 147,50% 136,8%

Liczba działających związków zawodowych 70 65

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 46 22

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 2 1

Strajki w raportowanym okresie 0 0

J S W KO K S

Współczynnik uzwiązkowienia 88,2% 84,8%

Liczba działających związków zawodowych 10 10    

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 24    20    

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 0 0

Strajki w raportowanym okresie 0 0

P R Z E D S IĘB I O R S T W O G O S P O DA R K I  W O D N E J  I  R E K U LT Y WA C J I  (P G W I R)

Współczynnik uzwiązkowienia 43,42% 41,13%

Liczba działających związków zawodowych 4 4

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 4 5

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 0 0

Strajki w raportowanym okresie 0 0

J A S T R ZĘB S K I E  Z A K ŁA DY R E M O N TO W E ( J Z R)

Współczynnik uzwiązkowienia 68,70% 70,6%

Liczba działających związków zawodowych 4 5

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 8 11

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 0 1

Strajki w raportowanym okresie 0 0

C E N T R A L N E L A B O R ATO R I U M P O M I A R O W O-B A DAW C Z E (CLP-B)

Współczynnik uzwiązkowienia 19,3% 15,8%

Liczba działających związków zawodowych 10 9

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 2 2

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 0 0

Strajki w raportowanym okresie 0 0

Z A K ŁA D P R Z E W O Z Ó W I  S P E DYC J I  „S P E D KO K S”

Współczynnik uzwiązkowienia 62% 53,2%

Liczba działających związków zawodowych              9                  8    

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie              4                  5    

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 0 0

Strajki w raportowanym okresie 0 0

 [1
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J A S T R ZĘB S K A S P Ó ŁK A KO L E J O WA ( J S K)

Współczynnik uzwiązkowienia 8,2% 9,3%

Liczba działających związków zawodowych 1 2

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 1 1

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 0 0

Strajki w raportowanym okresie 0 0

J S W I N N O WA C J E

Współczynnik uzwiązkowienia 0% 0%

Liczba działających związków zawodowych 0 0

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 0 0

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 0 0

Strajki w raportowanym okresie 0 0

A DV I C O M

Współczynnik uzwiązkowienia 5,5% 11,6%

Liczba działających związków zawodowych 2 2

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 4 4

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 0 0

Strajki w raportowanym okresie 0 0

Z R E M-B U D

Współczynnik uzwiązkowienia 62,16% 58,4%

Liczba działających związków zawodowych 6 6

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 9 5

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 0 0

Strajki w raportowanym okresie 0 0

J Z R  „DŹW I G I”

Współczynnik uzwiązkowienia 0 0

Liczba działających związków zawodowych 0 0

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 0 0

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 0 0

Strajki w raportowanym okresie 0 0

C A R B OT R A N S

Współczynnik uzwiązkowienia 32,1% 32,7%

Liczba działających związków zawodowych 1 1

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 1 1

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 0 0

Strajki w raportowanym okresie 0 0

B T S

Współczynnik uzwiązkowienia 77,4% 79,9%

Liczba działających związków zawodowych 7 7

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 6 8

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 0 1

Strajki w raportowanym okresie 0 0

J S U

Współczynnik uzwiązkowienia 26,2% 28,2%

Liczba działających związków zawodowych 1 1

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 0 5

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 0 0

Strajki w raportowanym okresie 0 0

J S W S Z KO L E N I A  I  G Ó R N I C T W O

Współczynnik uzwiązkowienia 34,5% 10,5%

Liczba działających związków zawodowych 2 2

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 0 5

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 1 1

Strajki w raportowanym okresie 0 0

G R U PA J S W

Współczynnik uzwiązkowienia 127,6% 120,1%

Liczba działających związków zawodowych 127 122

Liczba formalnych spotkań ze stroną związkową w raportowanym okresie 109 94

Spory zbiorowe w raportowanym okresie i zawarte porozumienia 3 4

Strajki w raportowanym okresie - -
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WPŁYW ŚRODOWISKOWY 
Zapotrzebowanie na surowce energetyczne i energię

Grupa JSW: zużycie paliw pierwotnych
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Zużycie energii j.m. 2016 2017

G R U PA J S W

Energia elektryczna MWh 1 537 701 1 390 484

Ciepło (w parze lub gorącej wodzie) GJ 3 729 725 3 863 711

W T Y M J S W

Energia elektryczna MWh 1 125 853 997 889

Ciepło (w parze lub gorącej wodzie) GJ 903 315 791 523

Odpady j.m. 2016 2017

G R U PA J S W

Odpady inne niż niebezpieczne mln ton 14,1 11,3

Odpady uznane za niebezpieczne mln ton 0,0059 0,0065

W T Y M J S W

Odpady inne niż niebezpieczne mln ton 14,1 11,3

Odpady uznane za niebezpieczne mln ton 0,0003 0,0002

Zużycie paliw j.m. 2016 2017

G R U PA J S W

Benzyna silnikowa tona  93,6     100,0    

Olej napędowy (ON) tona  5 247,7     6 693,5    

LPG tona  37,6     25,6    

Gaz z odmetanowania kopalń dam3  30 891,9     36 619,1    

Gaz koksowniczy dam3  1 406 787,4     1 287 644,3    

Olej opałowy tona  91,7     64,0    

Węgiel kamienny (energetyczny) tona  18 276,0     16 544,9    

Paliwa odpadowe gazowe( gaz nadmiarowy) GJ  85 910,0     124 045,0    

W T Y M J S W

Benzyna silnikowa tona 24,7 24,1

Olej napędowy (ON) tona 3 705,7 3 043,2

LPG tona 4,3 4,3

Gaz z odmetanowania kopalń dam3 30 891,9 36 619,1

Gaz koksowniczy dam3 0 0

Olej opałowy tona 53,6 27,1

Węgiel kamienny (energetyczny) tona 18 156,9 16 434,5

Paliwa odpadowe gazowe( gaz nadmiarowy GJ 0 0

[mln m3] 2016 2017

Całkowita ilość zasolonych wód dołowych we wszystkich zakładach JSW 11,9  10,9 

Zagospodarowane 1,1 0,9 

Odprowadzone do środowiska 2,9 2,8 

Odprowadzone do Zakładu Odsalania 2,2 2,4 

Odprowadzone do kolektora Olza 5,7 4,8 

[mln m3] 2016 2017

Wytwarzanie odpadów wydobywczych, w tym: 13,9 11,1

Kamień szybowy ( 01 01 02 ) 0,1 0,1

Kamień ZPMW ( 01 04 12 ) 12,7 10,2

Odpady pofl otacyjne ( 01 04 81 ) 1,1 0,8

Zagospodarowanie odpadów wydobywczych i kruszyw na powierzchni 13,8 11,0

Zagospodarowanie odpadów wydobywczych na dole 0,2 0,1

Zagospodarowanie odpadów elektrownianych na dole 0,3 0,3

[mln Mg] 2016 2017

Odpady wydobywcze 13,9 11,1

Odpady niebezpieczne 0,0003 0,0002

Odpady inne niż niebezpieczne z wyjątkiem wydobywczych 0,16 0,17

Całkowita ilość wytworzonych odpadów we wszystkich zakładach JSW 14,1 11,3

JSW: zasolone wody dołowe

JSW: zagospodarowywanie odpadów

Emisje odpadów w Grupie JSW: 

JSW: wolumen odpadów
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2016 2017

Liczba nałożonych kar 0 0

Wartość nałożonych kar [w zł] 0 0

JSW: liczba i wartość kar nałożonych na w związku z naruszeniem przepisów ochrony środowiska

2016 2017

JSW 0 0

JSW KOKS 0* 0

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji (PGWiR) 0 0

Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR) 0 0

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze (CLP-B) 0 0

Zakład Przewozów i Spedycji „Spedkoks” 0 0

Jastrzębska Spółka Kolejowa (JSK) 0 0

JSW Innowacje 0 0

Advicom 0 0

ZREM-BUD 0 0

JZR „Dźwigi” 0 0

CARBOTRANS 0 0

BTS 0 0

JSU 0 0

JSW SiG 0 0

Łącznie Grupa JSW 0 0

LICZBA STWIERDZONYCH PRZYPADKÓW KORUPCJI ZGŁOSZONYCH ORGANOM ŚCIGANIA 
I ZAKOŃCZONYCH PRAWOMOCNYM SKAZANIEM

[2
05

-3
] 

* na podstawie zawiadomienia JSW KOKS z grudnia 2016 roku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Prokuraturze Rejonowej w Dąbrowie Górniczej  
    prowadzone było śledztwo.
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WSKAŹNIKI GRI

WSK AŹNIKI GRI

GRI S GRI G4 Wytyczne GRI Obszar 
wg ISO 
26000

SDG Komentarz / Opis Str.

G R I  102: W S K AŹN I K I  P R O F I LO W E

102-1 G4-3 Nazwa organizacji - - Jastrzębska Spółka Węglowa SA 
(„JSW SA”, „JSW”)

-

102-2 G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi - - [Grupa JSW na rynku] 7

102-3 G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji - - Jastrzębie-Zdrój, Polska -

102-4 G4-6 Liczba krajów, w których działa organi-
zacja oraz podanie nazw tych krajów, 
gdzie zlokalizowane są główne operacje 
organizacji lub tych, które są szczególnie 
adekwatne w kontekście treści raportu

- - Grupa JSW i jej spółki prowadzą 
działalność operacyjną (wydoby-
cie, przeróbka węgla, produkcja 
koksu) na terenie Polski. Jedynie 
sprzedaż realizowana jest nie 
tylko w Polsce, ale też na rynki 
zagraniczne. 

102-5 G4-7 Forma własności i struktura prawna 
organizacji

- - Spółka Akcyjna (SA), notowana 
na GPW w Warszawie

-

102-6 G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem 
zasięgu geograficznego, obsługiwanych 
sektorów, charakterystyki klientów/konsu-
mentów i beneficjentów

- Głównym rynkiem zbytu, produ-
kowanego w Grupie koksu jest 
rynek europejski, ale trafiają rów-
nież do Indii. Produkty węglopo-
chodne takie jak benzol i smoła, 
posiadają stałych odbiorców na 
rynku europejskim, natomiast 
siarka i siarczan amonu sprze-
dawane są na rynku krajowym. 
Nadwyżki gazu koksowniczego 
sprzedawane są do odbiorców 
bezpośrednio przez koksownie.

-

102-7 G4-9 Skala działalności - [Grupa JSW na rynku] 9

102-8 G4-10 Liczba pracowników własnych 
i znajdujących się pod nadzorem 
spółki wg płci i rodzaju umowy

6.4., 
6.4.3.

8 [Tabele z wynikami 
niefinasnowymi]

95, 
97

102-9 G4-12 Opis łańcucha wartości [Grupa JSW na rynku] 11

102-10 G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym 
okresie dotyczące rozmiaru, struktury, 
formy własności lub łańcucha wartości

- Patrz: Sprawozdanie Zarządu 
z działalności GK JSW za 2017  
rok (www.jsw.pl/relacje-in-
westorskie/raporty-gieldowe/
raporty-okresowe/raporty-okreso-
we-2017/)

-

102-11 G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób 
organizacja stosuje zasadę ostrożności.

6.2. W razie wystąpienia wątpliwości, 
czy dana sytuacja może stanowić 
zagrożenie, do czasu jednoznacz-
nego rozstrzygnięcia, będzie 
ono traktowane jako stanowiące 
zagrożenie. Do sytuacji takich 
może dochodzić zwłaszcza 
w przypadku zagrożeń 
naturalnych / geologicznych.

-
 [1
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102-12 G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane 
przez organizację ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne deklaracje, 
zasady i inne inicjatywy

6.2. [Grupa JSW na rynku] 7

102-13 G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich 
jak stowarzyszenia branżowe) i/lub 
w krajowych/międzynarodowych
 organizacjach

6.2. [Grupa JSW na rynku] 7

102-14 G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego 
szczebla (np. dyrektora wykonawczego, 
prezesa zarządu lub innej osoby 
o równoważnej pozycji) na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju 
dla organizacji i jej strategii

6.2. [List Prezesa], 5

102-15 G4-2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk 6.2. [List Prezesa], 
[Model tworzenia wartości] 

5, 
15

102-16 G4-56 Wartości organizacji, zasady, kodeks 
i normy zachowań i etyki. 

6.2. 16 [Cel 3: Szanujemy każdego czło-
wieka, naszą wspólnotę, biorąc 
współodpowiedzialność za JSW 
i jej majątek] 
[Cel 7: Szanujemy transparent-
ność i uczciwość w zarządzaniu]

49, 
91

102-18 G4-34 Struktura nadzorcza organizacji 
wraz z komisjami podlegającymi pod 
najwyższy organ nadzorczy, odpowie-
dzialnymi za poszczególne zadania, 
jak na przykład tworzenie strategii czy 
nadzór nad organizacją

6.2. 16 [Grupa JSW na rynku] 10

102-40 G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych 
przez organizację

[Podejście do sprawozdawczości] 23

102-41 G4-11 Procent pracowników objętych umowami 
zbiorowymi

8 [Cel 7: Szanujemy transparent-
ność i uczciwość w zarządzaniu]

92

102-42 G4-25 Podstawy identyfikowania i selekcji 
interesariuszy angażowanych przez 
organizację

[Podejście do sprawozdawczości] 19, 
22

102-43 G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy 
włączając częstotliwość angażowania 
według typu i grupy interesariuszy

[Podejście do sprawozdawczości] 22, 
103

102-44 G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane 
przez interesariuszy oraz odpowiedź 
ze strony organizacji, również poprzez 
ich zaraportowanie

[Podejście do sprawozdawczości] 25

102-45 G4-17 Jednostki gospodarcze ujmowane 
w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym

Raport obejmuje wszystkie jed-
nostki ujmowane w skonsolido-
wanym sprawozdaniu finanso-
wym, ale z zastrzeżeniem zasady 
istotności, tj. koncentruje się na 
działaniach istotnych z punktu 
widzenia oddziaływania i obrazu 
całości Grupy JSW. Dlatego też 
w przypadku podmiotów, realizu-
jących funkcje wsparcia w Grupie 
JSW (np. usługi szkoleniowe, 
informatyczne, transportowe), 
informacje o nich są ograniczone 
lub nie są wyodrębniane 
w opisie kompleksowych pro-
cesów. Niemniej istotne dane 
liczbowe dotyczące tych spółek 
zostały w raporcie ujęte (np. 
zatrudnienie, wyniki finansowe).

-

102-46 G4-18 Proces definiowania treści raportu [Podejście do sprawozdawczości] 25

102-47 G4-19 Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu 
społecznego i środowiskowego

[Podejście do sprawozdawczości] 25

102-48 G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakich-
kolwiek korekt informacji zawartych 
w poprzednich raportach z podaniem 
powodów ich wprowadzenia oraz ich 
wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana 
roku/okresu bazowego, charakteru dzia-
łalności, metod pomiaru)

Nie dotyczy. -

102-49 G4-23 Znaczne zmiany w stosunku 
do poprzedniego raportu dotyczące 
zakresu, zasięgu lub metod pomiaru 
zastosowanych w raporcie

Nie dotyczy. -

102-50 G4-28 Okres raportowania (np. rok obrotowy/
kalendarzowy)

- 01.01.2016-31.12.2017 -

102-51 G4-29 Data publikacji ostatniego raportu 
(jeśli został opublikowany)

- Nie dotyczy. -

102-52 G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd) - roczny -

102-53 G4-31 Osoba kontaktowa - Agnieszka Barzycka 
Kierownik Zespołu 
Zespół CSR 
tel.: +48 32 756 4412
abarzycka@jsw.pl

-

102-54 G4-32a Zgodność z GRI Standards - [Podejście do sprawozdawczości] 22

102-55 G4-32b Indeks CSR [Wskaźniki GRI] 111

102-56 G4-32c, 
G4-33

Polityka i obecna praktyka w zakresie 
zewnętrznej weryfikacji raportu.

7.5.3. [Podejście do sprawozdawczości] 22
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P R Z E C I W D Z I A ŁA N I E  KO R U P C J I  (G R I  205)

103-1 G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru [Cel 7: Szanujemy transparent-
ność i uczciwość w zarządzaniu]

91

103-2 Podejście zarządcze (DMA) [Cel 7: Szanujemy transparent-
ność i uczciwość w zarządzaniu]

91

103-3 Pomiar i ewaluacja [Cel 7: Szanujemy transparent-
ność i uczciwość w zarządzaniu]

91

205-3 G4-SO5 Działania podjęte w odpowiedzi 
na przypadki korupcji.

[Cel 7: Szanujemy transparent-
ność i uczciwość w zarządzaniu]
[Tabele z wynikami niefinanso-
wymi]

91, 
108

M I E J S C E  P R A C Y:  B E Z P I E C Z EŃS T W O I  H I G I E N A P R A C Y (G R I  403)

103-1 G4-20
G4-21

Charakter istotnego obszaru [Cel. 1: Szanujemy naukę 
i wykorzystujemy innowacje, 
by móc rozwijać się w  sposób 
bardziej zrównoważony]
[Cel 2: Szanujemy życie i zdrowie 
i nie idziemy na ustępstwa 
w sprawach bezpieczeństwa]

26, 
38

103-2 Podejście zarządcze (DMA) [Cel 2: Szanujemy życie i zdrowie 
i nie idziemy na ustępstwa 
w sprawach bezpieczeństwa]

38

103-3 Pomiar i ewaluacja [Cel 2: Szanujemy życie i zdrowie 
i nie idziemy na ustępstwa 
w sprawach bezpieczeństwa]

38

403-1 G4-LA5 Odsetek łącznej liczby pracowników 
reprezentowanych w formalnych komi-
sjach (w których skład wchodzi kierow-
nictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa 
i higieny pracy, które doradzają w zakre-
sie programów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz monitorują takie programy

6.4.
6.4.6.

8 100% -

403-2 G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, 
dni straconych oraz nieobecności 
w pracy, a także liczba wypadków 
śmiertelnych związanychz pracą 
według regionów

6.4.
6.4.6.

3, 8 [Tabele z wynikami 
niefinansowymi]

99

403-3 G4-LA7 Zatrudnienie w warunkach podwyższone-
go ryzyka chorób zawodowych.

6.4.
6.4.6.

3, 8 [Tabele z wynikami 
niefinansowymi]

99

ŚR O D O W I S KO N AT U R A L N E:  E N E R G I A  (G R I  302)

103-1 G4-20, 
G4-21

Charakter istotnego obszaru [Cel. 1: Szanujemy naukę 
i wykorzystujemy innowacje, 
by móc rozwijać się w sposób 
bardziej zrównoważony]
[Cel 4: Szanujemy nieodnawialne 
zasoby poprzez ich efektywne 
wykorzystanie]
[Cel 5: Szanujemy środowisko 
naturalne oraz najbliższe otocze-
nie przyrodnicze i społeczne 
terenów, na których JSW 
prowadzi swoją działalność]

26, 
54, 
62103-2 Podejście zarządcze (DMA)

103-3 Pomiar i ewaluacja

302-1 G4-EN3 Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii 
według pierwotnych źródeł energii

6.5.
6.5.4.

7, 8, 
12, 
13

[Tabele z wynikami 
niefinansowymi]

106

ŚR O D O W I S KO N AT U R A L N E:  G O S P O DA R K A ŚC I E K A M I  I  O D PA DA M I  (G R I  306)

103-1 G4-20
G4-21

Charakter istotnego obszaru [Cel. 1: Szanujemy naukę i wy-
korzystujemy innowacje, by móc 
rozwijać się w  sposób bardziej 
zrównoważony]
[Cel 4: Szanujemy nieodnawialne 
zasoby poprzez ich efektywne 
wykorzystanie]
[Cel 5: Szanujemy środowisko 
naturalne oraz najbliższe otocze-
nie przyrodnicze i społeczne 
terenów, na których JSW prowa-
dzi swoją działalność]

26, 
54, 
62103-2 Podejście zarządcze (DMA)

103-3 Pomiar i ewaluacja

306-1 G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według 
jakości i docelowego miejsca 
przeznaczenia.

3, 6, 
12, 
14

[Tabele z wynikami 
niefinansowymi]

107

306-2 G4-EN23 Całkowita waga odpadów według 
rodzaju odpadu i metody postępowania 
z odpadem

6.5.
6.5.3.

6, 12 [Tabele z wynikami 
niefinansowymi]

107

Z A S O BY LU D Z K I E :  Z AT R U D N I E N I E  (G R I  401)

103-1 G4-20
G4-21

Charakter istotnego obszaru [Cel 3: Szanujemy każdego czło-
wieka, naszą wspólnotę, biorąc 
współodpowiedzialność za JSW 
i jej majątek]

50

103-2 Podejście zarządcze (DMA)

103-3 Pomiar i ewaluacja

401-1 G4-LA1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia 
nowych pracowników oraz rotacji 
pracowników w podziale na grupy 
wiekowe, płeć i region

6.4.
6.4.3.

5, 8 [Tabele z wynikami 
niefinansowymi]

95, 
96

401-3 G4-LA3 Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik 
retencji po urlopie macierzyńskim/tacie-
rzyńskim, w odniesieniu do płci

5, 8 [Tabele z wynikami 
niefinansowymi]

96, 
98
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S P O ŁE C Z EŃS T W O: S P O ŁE C Z N OŚĆ  LO K A L N A (G R I  413)

103-1 G4-20
G4-21

Charakter istotnego obszaru [Cel 5: Szanujemy środowisko 
naturalne oraz najbliższe otocze-
nie przyrodnicze i społeczne 
terenów, na których JSW 
prowadzi swoją działalność]

69, 
70, 
72, 
74

103-2 Podejście zarządcze (DMA)

103-3 Pomiar i ewaluacja

413-1 G4-SO1 Charakter, skala i efektywność progra-
mów i praktyk w zakresie oceny i zarzą-
dzania wpływem działalności organizacji 
na społeczność lokalną, włączając wpływ 
wejścia na dany rynek, prowadzenia 
i zakończenia działalności

6.3.9.
6.8.
6.8.5.
6.8.7.
6.6.7.

[Cel 5: Szanujemy środowisko 
naturalne oraz najbliższe otocze-
nie przyrodnicze i społeczne 
terenów, na których JSW 
prowadzi swoją działalność]

69, 
70, 
72, 
74

413-2 G4-SO2 Działania o znaczącym potencjalnym 
bądź istniejącym negatywnym wpływie 
na lokalną społeczność

1, 2 [Cel 5: Szanujemy środowisko 
naturalne oraz najbliższe otocze-
nie przyrodnicze i społeczne 
terenów, na których JSW 
prowadzi swoją działalność]

69, 
70, 
72, 
74

W S K AŹN I K I  B R A NŻO W E

MM3 Całkowita masa skały płonnej 3, 6, 
12

[Tabele z wynikami 
niefinansowymi]

107

MM4 Liczba strajków trwających dłużej niż 
tydzień

8 [Tabele z wynikami 
niefinansowymi]

103

MM5 Rekompensaty dla ludności lokalnej 
poszkodowanej z tytułu działalności 
górniczej 

1, 2 [Oddziaływanie działalności 
górniczej (szkody górnicze)]

70

MM10 Opracowane strategie wyjścia z danego 
obszaru

[Zagospodarowanie terenów 
pogórniczych]

74
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