
RAPORT 
ZRÓWNOWAONEGO
ROZWOJ 
GRPY JSW

2019

Jastrzêbska 
Spó³ka Wêglowa SA

Aleja Jana Paw³a II 4
44-330 Jastrzêbie-Zdrój

www.jsw.pl

ZDROWIE

�RODOWISKO

EDKACJA

OPIEKA



programy edukacyjne

podnoszenie �wiadomo�ci i zmiana nawyków 
w zakresie ekologii, ochrony �rodowiska, 
zdrowego stylu ¿ycia

edukacja dzieci i m³odzie¿y

propagowanie nauk �cis³ych i przyrodniczych

wyrównywanie szans

angaowanie młodziey w projekty, 
które rozwijają ich talenty i przeciwdziałają 
zjawiskom społecznie niepoądanym 

najwysze standardy bezpieczestwa

dbałość o zdrowie pracowników 
i mieszkaców regionu 

wspieranie placówek słuby zdrowia 

mecenat sportowy: propagowanie 
zdrowego trybu ycia i uczciwej rywalizacji

Kopalnia Wiedzy JSW 

EDKACJA

JSW na rzecz zdrowia 
i bezpieczestwa

ZDROWIE

JSW na rzecz �rodowiska 
naturalnego

wykorzystanie metanu towarzysz¹cego 
pok³adom wêgla

produkcja wodoru

proekologiczne materia³y przysz³o�ci

rekultywacja terenów pogórniczych

�RODOWISKO

OPIEKA
JSW Dzieciom

wyjazdy edukacyjne

akcje wolontariackie pracowników JSW

sprzêt dla uzdolnionej m³odzie¿y

warsztaty artystyczne

wsparcie domów dziecka

WDOBWAM 
WEGIEL, 
KTÓRY 
ZMIENIA WIAT.



ADEN 
PIERWIASTEK 
NIE JEST TAK 
NIEZBDNY 
DLA YCIA 
JAK WGIEL
J. Emsley
Natures Building Blocks

SPIS TRE�CI
List Prezesa .....................................2

Model biznesowy i rynek ...........................4

Strategiczne podej�cie
do zrównowa¿onego rozwoju .......................18

Tabele z wynikami niefinansowymi  .................119

Wska�niki GRI..................................138

Cel 1: Szanujemy naukê i wykorzystujemy 
innowacje, by móc rozwijaæ siê w sposób 
bardziej zrównowa¿ony  ..........................35

Cel 2: Szanujemy ¿ycie i zdrowie 
i nie idziemy na ustêpstwa w sprawach 
bezpieczeñstwa .................................43

Cel 3: Szanujemy ka¿dego cz³owieka, nasz¹ 
wspólnotê, bior¹c wspó³odpowiedzialno�æ 
za JSW i jej maj¹tek ..............................51

Cel 4: Szanujemy nieodnawialne 
zasoby poprzez ich efektywne 
wykorzystanie  ..................................59

Cel 5: Szanujemy �rodowisko naturalne oraz najbli¿sze 
otoczenie przyrodnicze i spo³eczne terenów, 
na których JSW prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ ............77

Cel 6: Szanujemy potrzeby 
i oczekiwania naszych 
Klientów .....................................105

Cel 7: Szanujemy 
transparentno�æ i uczciwo�æ 
w zarz¹dzaniu .................................109

ZDROWIE

Dostarczamy niezbêdne 
sk³adniki do innowacyjnego 

rozwoju oraz produkcji dla hut, 
energetyki i przemys³u.

�wiadomi swojego wp³ywu na 
otoczenie, wspieramy 

lokalne spo³eczno�ci, dbaj¹c 
o rozwój regionów naszej 

dzia³alno�ci.

Wêgiel to kluczowy pierwiastek obecny
w przyrodzie, który wydobywamy

i przetwarzamy na koks 
niezbêdny w nowoczesnej 
gospodarce surowiec, 
strategiczny dla ca³ej 

Europy.

�RODOWISKO

WGIEL

DLA
PRZEMYS£

DLA HT

WYDOBYWAMY TO, 
CO NAJLEPSZE 

EDKACJA

PRZEKAZJEMY TO,
CO NIEZBDNE

DBAMY O TO,
CO NAJWANIEJSZE

OPIEKA

DLA
ENERGETYKI



Szanowni Pañstwo,

Z przyjemno�ci¹ przedstawiam Pañstwu Raport 
zrównowa¿onego rozwoju Grupy JSW, który pozwoli 
przybli¿yæ podejmowane przez nas w 2019 roku 
dzia³ania. Raport zawiera najistotniejsze informacje 
oefektach zarz¹dzania naszym przedsiêbiorstwem 
wobszarach, które budz¹ w�ród naszych interesariuszy 
najwiêksze zainteresowanie – dzia³añ w zakresie 
poprawy bezpieczeñstwa pracy, obszarze spo³ecznym, 
�rodowiskowym, pracowniczym, zarz¹dczym, jak równie¿ 
rozwoju i innowacji.

By³ to kolejny rok pe³en wyzwañ i trudnych decyzji, 
wktórym Grupa musia³a siê zmierzyæ zpogarszaj¹cym 
siê otoczeniem makroekonomicznym. Wkroczyli�my 
wfazê wyra�nego spowolnienia na podstawowych 
rynkach naszej dzia³alno�ci, czyli rynku wêgla i koksu. 
Mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego uda³o 
nam siê wypracowaæ dodatni wynik finansowy Grupy 
w wysoko�ci 649,6 mln z³. Z kolei skonsolidowany zysk 
EBITDA Grupa osi¹gnê³a na poziomie 1939,5 mln z³. 

W2019 roku Grupa wyprodukowa³a 14,8 mln ton 
wêgla, wydr¹¿y³a 75,1 km wyrobisk korytarzowych oraz 
wyprodukowa³a 3,2 mln ton koksu.

W 2019 roku konsekwentnie realizowali�my Strategiê 
m.in. w obszarze rozwoju bazy zasobowej, poprawy 
efektywno�ci oraz ograniczania negatywnego wp³ywu 

02 03

technologiczny i wdra¿ane innowacje. Gospodarcze 
wykorzystanie metanu ujmowanego w kopalniach to 
nasze sztandarowe przedsiêwziêcie. Nie zaprzestajemy 
tak¿e poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwi¹zañ
w ró¿nych obszarach. 

W ubieg³ym roku Grupa wyprodukowa³a pierwszy 
przeno�nik zgrzeb³owy pod�cianowy, który zosta³ 
wykonany w³asnymi si³ami wed³ug projektu naszych 
specjalistów. Spó³ka naby³a m.in. nowoczesny kompleks 
�cianowy oraz kombajn urabiaj¹co-kotwi¹cy, dziêki 
którym wydobycie powinno byæ szybsze i tañsze, 
aprzede wszystkim bezpieczniejsze dla pracuj¹cych pod 
ziemi¹ górników.  

W ramach szeroko rozumianej spo³ecznej 
odpowiedzialno�ci biznesu w 2019 roku realizowali�my 
szereg autorskich dzia³añ, skierowanych przede 
wszystkim do spo³eczno�ci lokalnych gmin, na terenie 
których prowadzimy dzia³alno�æ. Wystarczy wspomnieæ 
dzia³ania na rzecz dzieci zwi¹zane z �Kopalni¹ Wiedzy 
JSW� czy program �JSW Dzieciom�. Równocze�nie te 
same spo³eczno�ci by³y wspierane ze �rodków Fundacji 
JSW, a sama spó³ka troszczy³a siê tradycyjnie o rozwój 
sportu w regionie. 

Maj¹c na uwadze coraz  wiêksze zainteresowanie 
informacjami niefinansowymi, ho³dujemy najlepszym 
praktykom i standardom, k³ad¹c nacisk na otwarto�æ 
iprzejrzysto�æ komunikacji, bêd¹ce jednymi 
zwa¿niejszych elementów wp³ywaj¹cych na efektywne 
isprawne funkcjonowanie Grupy JSW. Pozytywny odbiór 
publikacji pierwszego Raportu zrównowa¿onego rozwoju 
stanowi dla nas jeszcze wiêksz¹ zachêtê do tego, by 
doskonaliæ prezentacjê publikowanych danych 
i spe³niaæ oczekiwania naszych interesariuszy. Mam 
nadziejê, ¿e zaprezentowany raport ponownie spotka siê 
z Pañstwa zainteresowaniem i przychylno�ci¹. ̄ yczê 
Pañstwu mi³ej lektury.
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dzia³alno�ci na �rodowisko naturalne. Efektem tych 
dzia³añ jest nowa kopalnia, funkcjonuj¹ca pod nazw¹ 
�Jastrzêbie-Bzie�, której zasoby operatywne szacowane 
s¹ na ponad 180 mln ton wêgla, przy czym 95% 
zasobów stanowi wêgiel koksowy typu 35. Spó³ka 
otrzyma³a tak¿e koncesjê na rozpoznanie czê�ci z³o¿a 
wêgla kamiennego �Che³m II� wLubelskim Zag³êbiu 
Wêglowym. W ramach poprawy efektywno�ci Zarz¹d 
podj¹³ decyzjê onabyciu wiêkszo�ciowego pakietu akcji 
spó³ki PBSz S.A., której strategicznym zadaniem jest 
wzmocnienie JSW w zakresie planów rozwojowych 
zwi¹zanych z projektowaniem, budow¹, wyposa¿aniem 
imodernizacj¹ pionowych i poziomych wyrobisk 
górniczych, co przyczyni siê do wzrostu produkcji 
iwarto�ci Grupy Kapita³owej JSW w przysz³o�ci. 

Mamy �wiadomo�æ, ¿e dzia³alno�æ górnicza silnie 
oddzia³uje na �rodowisko naturalne, dlatego te¿ 
nieustannie prowadzimy dzia³ania zmierzaj¹ce do 
minimalizacji negatywnego wp³ywu na nie, aby zapewniæ 
bezpieczeñstwo zarówno przyrodzie, jak i mieszkañcom 
lokalnej spo³eczno�ci. Ta sama bran¿a daje równie¿ 
ca³kiem nowe szanse rozwoju i poszukiwania 
innowacyjnych rozwi¹zañ dla nowej, zrównowa¿onej 
gospodarki. W ubieg³ym roku wykonali�my szereg zadañ 
maj¹cych na celu redukcjê emisji gazów cieplarnianych, 
poprawê efektywno�ci energetycznej procesów 
produkcyjnych czy zmniejszenie energoch³onno�ci 
maszyn i urz¹dzeñ. Kontynuowali�my te¿ szereg 
projektów badawczych, dzia³añ, które przybli¿aj¹ nas 
konsekwentnie do samowystarczalno�ci energetycznej, 
ale równie¿ do wej�cia na ca³kowicie nowe rynki 
zwi¹zane z produktami dzi� okre�lanymi mianem 
produktów przysz³o�ci. Realizowane iplanowane zadania 
�rodowiskowe stanowi¹ element zrównowa¿onego 
modelu biznesowego i przyczyniaj¹ siê do realizacji 
priorytetów w ramach przyjêtego pod koniec ubieg³ego 
roku Europejskiego Zielonego £adu, w tym wszczegól-
no�ci do wdro¿enia technologii niskoemisyjnych
i transformacji wkierunku gospodarki obiegu 
zamkniêtego.

Staramy siê niwelowaæ nasz wp³yw na �rodowisko 
naturalne nie tylko poprzez programy rekultywacji 
iusuwania szkód, lecz tak¿e poprzez postêp 
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Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarz¹du JSW
W³odzimierz Here�niak



Grupa Kapita³owa JSW jest największym producentem 
wysokiej jako�ci węgla koksowego hard w Unii 
Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu 
używanego do wytopu stali. 

Produkcja i sprzeda¿ wêgla koksowego oraz produkcja, 
sprzeda¿ koksu i wêglopochodnych stanowi¹ 
podstawow¹ dzia³alno�æ Grupy JSW.

Model biznesowy i rynek

Grupa JSW bierze aktywny udzia³ w ¿yciu sektora 
wêglowego, m.in. wspiera inicjatywy maj¹ce na celu 
podejmowanie wspólnych dla bran¿y wyzwañ, rozwój 
wiedzy i dzielenie siê do�wiadczeniami. Jest aktywnym 
uczestnikiem Szko³y Eksploatacji Podziemnej, a tak¿e 
jednym z inicjatorów �Górnictwa OK�. Dwukrotnie te¿ 
by³a gospodarzem International Mining Forum (IMF).

Grupa JSW na rynku
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Węgiel wydobywany przez Grupê JSW – w tym głównie 
węgiel koksowy � wykorzystywany jest wEuropie 
�rodkowej przez lokalne huty należące do 
międzynarodowych producentów stali iregionalne 
przedsiêbiorstwa u¿yteczno�ci publicznej. 

Produkowany przez Grupê JSW wysokiej jako�ci koks jest 
równie¿ sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi 
odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, 
Austrii, Czechach, Niemczech, na Słowacji, we Włoszech 
i Indiach. Grupa JSW przetwarza we w³asnych 
koksowniach ponad 40 procent produkowanego przez 
siebie wêgla koksowego.

102-13

Wiosn¹ 2016 roku Jastrzêbska Spó³ka 
Wêglowa przy³¹czy³a siê do Grupy 
Wspólnych Inicjatyw Spo³ecznych 
GÓRNICTWO OK. Inauguruj¹ce spotkanie 
odby³o siê w trakcie XXV Jubileuszowej 
Szko³y Eksploatacji Podziemnej
w Krakowie.

Górnictwo OK jest wspólnym projektem 
Szko³y Eksploatacji Podziemnej i Fundacji 
AGH. Intencj¹ dzia³ania Grupy jest 
stworzenie przestrzeni i �rodowiska dla 
budowy wspólnych inicjatyw w ramach 
szeroko pojêtej spo³ecznej odpowiedzial-
no�ci biznesu dla bran¿y górniczej
w Polsce. W ramach spotkañ Grupy 
prowadzona jest wymiana pogl¹dów 
dotycz¹cych potrzeb, zasad, przysz³o�ci
i dobrych praktyk zwi¹zanych
z poszczególnymi sferami CSR, a tak¿e 
wypracowywanie wspólnych, skutecznych 
biznesowo i spo³ecznie projektów s³u¿¹-
cych realizacji tej filozofii w obrêbie 
dzia³alno�ci górniczej.

GÓRNICTWO OK

Cz³onkostwo JSW lub cz³onków zarz¹du JSW 
w organizacjach

 Critical Raw Materials Alliance (CRM Alliance)
 Fundacja Rodzin Górniczych
 Górnicza Izba Przemys³owo-Handlowa
 Hydrogen Europe Secretariat
 International Project Management Association 
Polska (IPMA)

 Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 Stowarzyszenie Emitentów Gie³dowych
 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 Stowarzyszenie Polski Komitet �wiatowego 
Kongresu Górniczego

 �l¹ski Fundusz Stypendialny
 Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 Miejska Spółka Wodna Jastrzębie
 Zwi¹zek Spó³ek Wodnych w Cieszynie.
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Skala dzia³alno�ci Grupy JSW 2018 2019

Zatrudnienie

Przychody

Dane bilansowe

Rynek kapita³owy

Zatrudnienie na koniec roku 28 268 30 629
Produkcja i inwestycje
Produkcja wêgla ogó³em (w mln ton): 15,0 14,8
�Wêgiel koksowy (w mln ton) 10,3 10,2
�Wêgiel do celów energetycznych(w mln ton) 4,7 4,6
Produkcja koksu (w mln ton) 3,6 3,2
Inwestycje rzeczowe (mln z³) 1 639,1 2 329,0

Przychody ze sprzeda¿y (mln z³) 9 809,5 8 671,8
Zysk (strata) brutto ze sprzeda¿y (mln z³) 2 871,1 1 603,6
Zysk (strata) netto (mln z³) 1 760,8 649,6

Suma bilansowa (mln z³) 13 762,6 14 926,4
Aktywa trwa³e 10 300,7 11 565,1
Aktywa obrotowe 3 461,9 3 361,3
Kapita³ w³asny 8 445,4 8 851,5
Zobowi¹zania 5 317,2 6 074,9

Kapitalizacja na koniec danego roku 
(ostatni dzieñ notowañ w danym roku) (mln z³) 7 897,1 2 510,3
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Jastrzêbska Spó³ka Kolejowa Sp. z o.o. (�JSK�) z siedzib¹ 
w Jastrzêbiu-Zdroju (udostêpnianie linii kolejowych, 
utrzymanie budowli i urz¹dzeñ infrastruktury kolejowej, 
budowa i remonty uk³adów torowych oraz obiektów 
kolejowych),  JSW Logistics Sp. z o.o. (�JSW LOGISTICS�) 
z siedzib¹ w Katowicach (�wiadczenie us³ug w zakresie 
obs³ugi bocznic kolejowych, przewozów wêgla i koksu, 
organizowania przewozu ³adunków oraz technicznego 
utrzymania i naprawy pojazdów kolejowych), JSW
IT Systems Sp. z o.o. (�JSW IT SYSTEMS�) z siedzib¹
w Jastrzêbiu-Zdroju (doradztwo w zakresie sprzêtu 
komputerowego, dzia³alno�æ w zakresie oprogramo-
wania i przetwarzania danych), Centralne Laboratorium 
Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. (�CLPB�) z siedzib¹
w Jastrzêbiu-Zdroju (wykonywanie us³ug badañ technicz-
nych, analiz chemicznych i fizykochemicznych kopalin, 
materia³ów oraz produktów sta³ych, ciek³ych i gazo-
wych), JSU Sp. z o.o. (�JSU�) z siedzib¹ w Jastrzêbiu-
-Zdroju (po�rednictwo ubezpieczeniowe wraz z obs³ug¹ 
ubezpieczeñ w zakresie likwidacji szkód ubezpiecze-
niowych, dzia³alno�æ turystyczna i hotelarska), JSW 
Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. (�JSW SIG�) z siedzib¹
w Jastrzêbiu-Zdroju (obs³uga ³a�ni przy kopalniach JSW), 
JSW Ochrona Sp. z o.o. (�JSW OCHRONA�) z siedzib¹
w Jastrzêbiu-Zdroju (dzia³alno�æ wspomagaj¹ca 
górnictwo, dzia³alno�æ ochroniarska oraz pomocnicza 
zwi¹zana z utrzymaniem porz¹dku w budynkach). 

Podstawowym dokumentem reguluj¹cym funkcjono-
wanie i organizacjê Grupa Kapitałowa JSW  jest Kodeks 
Grupy Kapita³owej JSW. Wykonywanie nadzoru w³a�ci-
cielskiego w ramach czynno�ci zarz¹dzania Grup¹ JSW 
reguluje Regulamin ładu korporacyjnego w Grupie 
Kapita³owej JSW, który zosta³ wdro¿ony w IV kwartale 
2019 roku w celu ustanowienia w ramach Grupy JSW 
jednolitych i przejrzystych procedur oraz standardów 
postêpowania w zakresie dotycz¹cym funkcjonowania 
Grupy. 

Struktura zarz¹dzania

G³ównym przedmiotem dzia³alno�ci Grupy JSW jest 
wydobywanie wêgla kamiennego, co ma miejsce
w wydzielonych jednostkach organizacyjnych, jakimi s¹ 
kopalnie. Za produkcjê koksu w Grupie JSW odpowiada 
JSW KOKS S.A. Koncentracja dzia³alno�ci w obszarach 
wydobycia wêgla i produkcji koksu oraz sprzê¿enie obu 
dzia³alno�ci w ramach ³añcucha warto�ci zwiêksza 
generowanie istotnej czê�ci warto�ci dodanej Grupy JSW 
i umo¿liwia dalszy rozwój zintegrowanego modelu 
biznesowego Grupy. 

Dystrybucj¹ produktów Grupy JSW zajmuje siê przede 
wszystkim JSW bezpo�rednio poprzez swoje wyspecja-
lizowane zespo³y oraz przy wsparciu spó³ki JSW 
SHIPPING Sp. z o.o. (us³ugi spedycji portowej i morskich 
agencji transportowych). JSW KOKS S.A. wytwarza 
równie¿ energiê elektryczn¹, któr¹ zu¿ywa na potrzeby 
w³asne. Nadwy¿ki s¹ sprzedawane na rynku energii 
elektrycznej. W ramach Grupy JSW funkcjonuj¹ inne 
spó³ki, realizuj¹ce funkcje pomocnicze, np.: BTS Sp.
z o.o. (�BTS�) z siedzib¹ w D¹browie Górniczej (us³ugi
w zakresie wykonywania prac transportowych oraz 
ogólnobudowlanych), CARBOTRANS Sp. z o.o. 
(�CARBOTRANS�) z siedzib¹ w Zabrzu (jest spó³k¹ 
specjalizuj¹c¹ siê w transporcie drogowym produktów 
wêglopochodnych i surowców do ich produkcji), ZREM-
-BUD Sp. z o.o. (�ZREM-BUD�) z siedzib¹ w D¹browie 
Górniczej (produkcja czê�ci zamiennych, zespo³ów
i urz¹dzeñ, konstrukcji stalowych, osprzêtu 
technologicznego, narzêdzi i przyrz¹dów oraz 
wykonywanie remontów mechanicznych i elektrycznych, 
serwis automatyki; �wiadczenie us³ug remontowo-
-budowlanych), Przedsiêbiorstwo Gospodarki Wodnej
i Rekultywacji S.A. (�PGWiR�) z siedzib¹ w Jastrzêbiu-
-Zdroju (�wiadczenie us³ug wodno-�ciekowych
i odprowadzanie s³onych wód, dostarczanie wody 
przemys³owej, dzia³alno�æ rekultywacyjna, produkcja 
soli), JSW Zwa³owanie i Rekultywacja Sp. z o.o.
(�JSW ZWA£OWANIE i REKULTYWACJA�) z siedzib¹
w Jastrzêbiu-Zdroju (�wiadczenie us³ug zagospoda-
rowania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji), 
Jastrzêbskie Zak³ady Remontowe Sp. z o.o. (�JZR�)
z siedzib¹ w Jastrzêbiu-Zdroju (dzia³alno�æ us³ugowa
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Regulamin ładu korporacyjnego ma s³u¿yæ zwiêkszeniu 
efektywno�ci zarz¹dzania Grup¹ JSW i funkcjonowania 
wchodz¹cych w jej sk³ad podmiotów oraz wdro¿eniu 
rozszerzonych w stosunku do obowi¹zuj¹cych przepisów 
prawa form i procedur nadzoru w³a�cicielskiego. 
Ponadto kompetencje organów danej spó³ki Grupy JSW 
wynikaj¹ z postanowieñ Kodeksu spó³ek handlowych 
(�Ksh�) oraz statutów/umów/aktów za³o¿ycielskich danej 
spó³ki.

Od 12 sierpnia 2019 roku w Grupie JSW obowi¹zuje 
Polityka wynagrodzeñ dla Grupy Kapita³owej JSW, która 
stanowi podstawê do uregulowania wynagrodzeñ 
cz³onków organów spó³ek bezpo�rednio i po�rednio 
zale¿nych JSW, dyrektorów biur, zastêpców dyrektorów 
biur, pe³nomocników Zarz¹du JSW w Biurze Zarz¹du JSW 
oraz dyrektorów w zak³adach i ich zastêpców.

Celem usprawnienia zasad zarz¹dzania Grup¹ JSW 
Zarz¹d podj¹³ szereg dzia³añ w zakresie m.in. 
aktualizacji podstawowych dokumentów dotycz¹cych 
funkcjonowania Grupy. Zmiany te mia³y na celu 
dostosowanie do zmieniaj¹cych siê przepisów prawnych, 
w tym regulacji dotycz¹cych spó³ek z udzia³em Skarbu 
Pañstwa. 
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 w zakresieprodukcji i remontu maszyn i urz¹dzeñ, 
projektowanie, wykonanie,ich konserwacja oraz 
us³ugi serwisowe, produkcja maszyn dla górnictwa,
do wydobywania oraz budownictwa), Jastrzębskie 
Zakłady Remontowe DŹWIGI Sp. z o.o. (�JZR D�wigi�)
z siedzib¹ w Jastrzêbiu-Zdroju (us³ugi z zakresu pro-
dukcji, modernizacji, remontów, konserwacji, prze-
gl¹dów oraz serwisu urz¹dzeñ transportu bliskiego), 
Przedsiêbiorstwo Budowy Szybów SA (�PBSz�)
z siedzib¹ w Tarnowskich Górach (specjalistyczne 
us³ugi górnicze: projektowanie i wykonywanie wyro-
bisk pionowych, poziomych i tuneli, budownictwo, 
dzia³alno�æ w zakresie architektury i in¿ynierii, 
wynajem maszyn i urz¹dzeñ, a tak¿e instalowanie, 
naprawa i konserwacja maszyn dla górnictwa, 
kopalnictwa i budownictwa), JSW Innowacje S.A. 
(�JSW INNOWACJE�) z siedzib¹ w Katowicach 
(dzia³alno�æ o charakterze badawczo-rozwojowym 
Grupy JSW, analizy wykonalno�ci i nadzór nad 
realizacj¹ projektów i wdro¿eñ), Hawk-e Sp. z o.o. 
(�HAWK-E�) z siedzib¹ w Katowicach (�wiadczenie 
us³ug w zakresie wykorzystywania technologii statków
bezza³ogowych dla potrzeb komercyjnych), 

Od 2017 roku w Grupie JSW funkcjonuje 
wyodrêbniony w ramach JSW SA Zespó³ Spo³ecznej 
Odpowiedzialno�ci Biznesu, którego rol¹ jest 
koordynowanie i monitorowanie wdra¿ania 
strategii zrównowa¿onego rozwoju oraz wspieranie 
realizacji projektów, które siê w ni¹ wpisuj¹.



W lutym 2020 roku, Zarz¹d JSW powo³a³ 
Komitet CSR, w którego sk³ad weszli cz³onkowie 
Zarz¹du oraz mened¿erowie komórek 
merytorycznych odpowiedzialnych za obszary 
uznane za kluczowe z punktu widzenia 
spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu (m.in. 
BHP, ochrona �rodowiska, zmiany klimatyczne, 
relacje inwestorskie, HR, system compliance, 
zarz¹dzanie ryzykiem, zakupy, innowacje). 

Dodatkowo na spotkania komitetu zapraszani 
maj¹ byæ przedstawiciele innych jednostek 
organizacyjnych lub spó³ek, ewentualnie 
eksperci. Obradom przewodniczyæ bêdzie 
obecny podczas spotkañ cz³onek zarz¹du.
Za agendê spotkañ odpowiedzialny jest
Zespó³ CSR. 

Komitet ma byæ praktyczn¹ platform¹ 
komunikacji pomiêdzy kluczowymi jednostkami 
organizacyjnymi, w szczególno�ci ma on 
wspieraæ zadania interdyscyplinarne, 
anga¿uj¹ce szereg jednostek biznesowych. 
Dziêki obecno�ci osób z ró¿nych jednostek 
organizacyjnych daje on szanse na efektywn¹ 
pracê nad problemami, w tym na znacz¹ce 
przy�pieszenie procesu uzgodnieñ 
ipodejmowania decyzji.

102-2, 102-9,102-10

Dzia³alno�æ Grupy prowadzona jest w dwóch sektorach: 
wêglowym i koksowym. 

Model biznesowy
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Funkcje zarz¹dzania Funkcje operacyjne

B + R + I

Zrównowa¿ony rozwój (CSR)

Finanse

HR

IT

Inwestycje

Zarz¹dzanie korporacyjne

Wsparcie

Dzia³alno�æ 
podstawowa

Rozwój

Serwis / Logistyka / Us³ugi

Handel
i obs³uga
klienta

KoksWêgiel

Energetyka / Chemia

Odbiorcy:
Hutnictwo
Przemys³
Energetyka

Pozosta³y 
rynek 
odbiorców 
produktów 
GK JSW

Grupa JSW jest aktywnym uczestnikiem ³añcucha 
dostaw wêgiel koksowy � koks � stal, koncentruj¹c 
siê na wydobyciu i przeróbce wêgla oraz sprzeda¿y 
produktów Grupy � wêgla, koksu oraz produktów 
wêglopochodnych, w tym gazu koksowniczego, 
smo³y, benzolu, siarczanu amonu oraz siarki 
p³ynnej.

Model biznesowy Grupy JSW pokrywa siê z ³añcuchem 
warto�ci. Zbiór procesów dzia³alno�ci operacyjnej Grupy 
– skoncentrowany wokó³ wydobycia i przeróbki wêgla 
koksowego oraz sprzeda¿y wêgla, koksu i wêglopo-
chodnych – jest g³ównym elementem ³añcucha 
generuj¹cego warto�æ ekonomiczn¹ zarówno w spó³ce 
dominuj¹cej – JSW, jak i w ca³ej Grupie Kapita³owej. 
Model biznesowy odzwierciedla równie¿ za³o¿enia 
organizacyjne, zapewniaj¹ce efektywne realizowanie 
strategii, przyjêtej misji oraz wizji Grupy JSW.

CSR



Organizacja i zarz¹dzanie Grup¹ JSW odbywaj¹ siê
w podziale na segmenty, uwzglêdniaj¹ce rodzaj 
oferowanych wyrobów oraz rodzaj dzia³alno�ci 
produkcyjnej. Efektywne wydobycie dobrej jako�ci wêgla 
jest pierwszym etapem produkcji przyjêtego modelu 
biznesowego, który przek³ada siê na kolejne etapy. 
Wydobyty wêgiel koksuj¹cy w czê�ci sprzedawany jest na 
rzecz spó³ki zale¿nej JSW KOKS do produkcji koksu, 
wyrobów wêglopochodnych, a tak¿e gazu koksow-
niczego. Węgiel energetyczny oraz węgiel koksujący nie-
przeznaczony do produkcji koksu przez JSW KOKS S.A. 
jest sprzedawany do odbiorców zewnętrznych. Drugim 
etapem jest produkcja koksu na bazie pozyskanego
z kopalñ JSW wêgla koksowego. Ostatnim etapem jest 
sprzeda¿ produktów Grupy JSW. Na ka¿dy z wymie-
nionych etapów wp³ywa szereg dodatkowych czynników 
o charakterze technicznym, rynkowym i wewnêtrznym.

W ramach Grupy JSW funkcjonuj¹ równie¿ inne spó³ki, 
realizuj¹ce wa¿ne funkcje pomocnicze, m.in. w zakresie 
wsparcia IT, badañ, rozwoju i innowacji, us³ug remonto-
wych, ochrony, ubezpieczeñ, szkoleñ czy us³ug labo-
ratoryjnych. Maj¹c na uwadze nowe wyzwania i id¹c¹ za 
tym konieczno�æ dostosowania Grupy do zmieniaj¹cego 
siê otoczenia, z punktu widzenia budowania warto�ci 
Grupy JSW, rola spó³ek zale¿nych znacz¹co wzrasta. 
Istotnym elementem jest silne oddzia³ywanie i interakcje 
pomiêdzy poszczególnymi spó³kami a interesariuszami, 
które stanowi¹ wspólny element w ³añcuchu
budowania warto�ci ca³ej Grupy JSW.

Wêgiel

Wydobycie wêgla kamiennego odbywa siê w wydzielo-
nych jednostkach organizacyjnych JSW – kopalniach. 
Segment wêglowy, w sk³ad którego wchodzi 5 kopalñ,
w 2019 roku osi¹gn¹³ wolumen wydobycia wêgla
na poziomie 14,8 mln ton (wêgiel koksowy – 
10,2 mln ton, wêgiel energetyczny – 4,6 mln ton). 
Realizacja kluczowych inwestycji w obszarze dzia³alno�ci 
górniczej przyniesie wzrost produkcji wêgla koksowego 
do poziomu 85% od 2021 roku z obecnych niespe³na 
70%. JSW zak³ada zmniejszenie udzia³u wêgla 
energetycznego w produkcji do poziomu oko³o 12% 
w 2030 roku przy wolumenie wydobycia wêgla oko³o 
18 mln ton. Wêgiel do celów energetycznych – wydo-
bywany jako produkt uboczny przy okazji wydobywania 
wêgla koksowego – wykorzystywany jest g³ównie do 
wytwarzania energii elektrycznej oraz ciep³a. Wêgiel 
energetyczny sprzedawany jest przedsiêbiorstwom 
energetycznym, u¿ytkownikom przemys³owym i 
odbiorcom indywidualnym, przy czym oko³o 95% 
sprzedawane jest elektrowniom i elektrociep³owniom.

Koks

Produkcja koksu odbywa się w koksowniach należących 
do JSW KOKS tj. Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górni-
czej, Koksowni Radlin w Radlinie oraz Koksowni Jadwiga 
w Zabrzu. Są to samodzielne zakłady produkcyjne,
nie-zintegrowane z hutami. Segment koksu bazuje na 
dzia³alno�ci 3 koksowni, w których produkcja w 2019 
roku wynios³a 3,2 mln ton koksu. Koks produkowany
jest z wêgli typu 34 i 35 wydobywanych w kopalniach 
JSW. Dzia³alno�ć w obszarze produkcji koksu zak³ada 
dostosowanie poziomu produkcji oraz struktury produkcji 
w ramach poszczególnych koksowni w zale¿no�ci od 
zapotrzebowania rynku. JSW produkuje tak¿e wêglo-
pochodne (smo³a, benzol, siarka, siarczan amonu). 
Spó³ka zak³ada produkcjê na sta³ym poziomie
w kolejnych latach.

Koks, a wiêc tak¿e po�rednio wêgiel koksowy,
to obok rudy ¿elaza podstawowy surowiec dla przemys³u 
hutniczego. W koksowniach JSW KOKS produkowany jest 
koks wielkopiecowy, metalurgiczny, odlewniczy, prze-
mys³owy oraz opa³owy. O zastosowaniu danego rodzaju 
koksu decyduj¹ przede wszystkim wymagania procesu 
technologicznego, w którym zostanie zu¿yty, iwi¹zane
z tym wymagania parametrów: granulacja, wytrzyma³o�æ 
mechaniczna, �cieralno�æ, zawarto�æ balastu: wilgoci
i popio³u. 

Kopalnie, które s¹ jednym z najwiêkszych pracodawców 
w regionie, zatrudniaj¹ ³¹cznie ponad 22 tys. osób, 
a suma rocznego wydobycia siêga niemal 15 mln ton 
wêgla. 

Ponad 40% produkowanego przez Grupê JSW wêgla 
koksowego przetwarzane jest przez koksownie Grupy na 
koks.

JSW przeznacza znaczne �rodki finansowe na 
inwestycje w obszar dzia³alno�ci górniczej wcelu 
zapewnienia naszym odbiorcom wêgla 
opo¿¹danych parametrach jako�ciowych, jak 
równie¿ w celu opracowania metod alternatywnego 
wykorzystania tego surowca i produktów 
towarzysz¹cych produkcji wêgla i koksu. 

Wêgiel wydobywany w naszych kopalniach cechuje 
siê nisk¹ zawarto�ci¹ popio³u, wilgoci, siarki 
ifosforu przy jednoczesnej wysokiej spiekalno�ci 
iplastyczno�ci. Parametry te sprawiaj¹, i¿ wêgiel 
ten stosuje siê jako podstawowy surowiec do 
produkcji najwy¿szej jako�ci koksu hutniczego, 
charakteryzuj¹cego siê nisk¹ reakcyjno�ci¹ wobec 
CO i wysok¹ wytrzyma³o�ci¹ mechaniczn¹.2
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Wydobycia wêgla 

14,8 mln ton 
w 2019 roku

w 2019 roku

Produkcja koksu 

3,2 mln ton 

Wêgiel koksowy
wêgiel o specyficznych parametrach jako�ciowych 
icharakterystyce przeznaczony do produkcji 
przemys³owej koksu. W kopalniach Grupy JSW 
produkowane są węgle gazowo-koksowe semi-soft 
(węgiel typ 34) oraz ortokoksowe hard (węgiel 
typ 35).

Koks
paliwo uzyskiwane w procesie koksowania, który 
polega na ogrzewaniu mieszanki specjalnych 
gatunków wêgli bez dostêpu powietrza 
wtemperaturze oko³o 1000°C. W trakcie procesu 
koksowania ulatniaj¹ siê z wêgla czê�ci lotne 
wpostaci gazów, a pozostaje czysty koks o du¿ej 
zawarto�ci wêgla � produkt wysokokaloryczny 
iwolno spalaj¹cy siê.



Najwiêkszym i kluczowym odbiorc¹ koksu jest hutnictwo 
¿elaza i stali, gdzie wykorzystywany jest g³ównie do 
produkcji surówki ¿elaza w procesie wielkopiecowym, 
natomiast drobniejsze sortymenty wykorzystywane s¹ do 
wytwarzania aglomeratów z rud ¿elaza do produkcji 
¿elazostopów. Do tej grupy odbiorców nale¿¹ równie¿ 
odlewnie wykorzystuj¹ce wysokiej jako�ci koks 
odlewniczy.

Sprzeda¿ prowadzona jest na dwa sposoby:

spedycja i transport drog¹ l¹dow¹ – koks i wyroby 
wêglopochodne – wysy³ki do odbiorców 
realizowane za po�rednictwem spó³ek zale¿nych 
JSW Logistics sp z o.o. oraz BTS sp. z o.o.

spedycja i transport drog¹ morsk¹ – wysy³ki do 
odbiorców realizowane przez sk³adowiska 
w portach za po�rednictwem spó³ki zale¿nej 
JSW SHIPPING sp. z o.o.

Grupa k³adzie du¿y nacisk na partnerskie, przejrzyste
i rynkowe negocjacje warunków ilo�ciowo-cenowych, 
dbanie o dostarczan¹ jako�æ produktu i reagowanie na  
zastrze¿enia partnera lub zg³aszanie reklamacji, 
elastyczne reagowanie na zmiany i odstêpstwa od 
za³o¿onych wolumenów w przypadku nieoczekiwanych 
problemów lub awarii w zak³adach odbiorców, 
jak również na dbanie o terminowość dostaw 
i rozwiązywanie wspólnie wszelkich problemów 
logistycznych.

� 

� 

Odbiorcy: energetyka, hutnictwo, 
przemys³
Oko³o 40% produkowanego przez Grupê JSW wêgla 
koksowego przetwarzane jest przez koksownie Grupy
na koks, który obok rudy ¿elaza stanowi podstawowy 
sk³adnik wsadu do produkcji stali w hutach. Wêgiel do 
celów energetycznych wykorzystywany jest g³ównie
do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciep³a. 
Sprzedawany jest g³ównie przedsiêbiorstwom 
energetycznym, u¿ytkownikom przemys³owym
i odbiorcom indywidualnym, przy czym oko³o 95% 
sprzedawane jest elektrowniom i elektrociep³owniom.

£añcuch warto�ci

Grupa JSW znajduje siê na samym pocz¹tku ³añcucha 
tworzenia warto�ci, tj. zajmuje siê wydobyciem surowca 
oraz jego dalsz¹ przeróbk¹, w tym produkcj¹ koksu. Co 
wiêcej, wiele funkcji wsparcia (np. us³ugi remontowe, 
us³ugi informatyczne, szkolenia) w znacznym stopniu 
realizowane s¹ we w³asnym zakresie przez 
specjalistyczne spó³ki nale¿¹ce do Grupy JSW. Zakupy 
dotycz¹ najczê�ciej specjalistycznych maszyn i urz¹dzeñ 
oraz niezbêdnych materia³ów i surowców, w tym 
elementów stalowych (np. obudowy górnicze), a tak¿e 
us³ug transportowych (kolej), paliw, energii oraz innych 
mediów.

Najwiêkszymi dostawcami w ramach segmentu 
wêglowego w 2019 roku by³y nastêpuj¹ce firmy: 

FAMUR SA
BECKER-WARKOP Sp. z o.o.
Huta £abêdy SA
P.W.DREMEX Sp. z o.o.
PATENTUS SA
Arcelor Mittal Poland SA
MAS Sp. z o.o.
FTT Wolbrom SA
Grupa CZH SA
Zak³ady Produkcyjne B-D SA.

Z kolei najwiêksi dostawcy Grupy w ramach 
dzia³alno�ci koksowniczej to przede wszystkim: 

RAFAKO Sp. z o.o.
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SA
GO£¥B ADAM P.P.U.H. �COMSTAL�
ENERGA-OBRÓT SA
Biuro Projektów �KOKSOPROJEKT� Sp. z o.o.
PRZEDSIÊBIORSTWO REMONTOWO-PRODUKCYJNE 
�ZK-REM� Sp. z o.o.
ELEKTROBUDOWA SA
PRZEDSIÊBIORSTWO US£UG WODOCI¥GOWYCH 
HKW Sp. z o.o.
PCC ROKITA SA, PKP CARGO SA.
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Handel i obs³uga klienta
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85% 

Udział Grupy JSW  
w światowym eksporcie 
koksu wynosi

JSW kupi³a wiêkszo�ciowy pakiet akcji 
Przedsiêbiorstwa Budowy Szybów (PBSz)

W maju 2019 roku Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa 
podpisa³a z firm¹ Primetech (Grupa Kapita³owa FAMUR) 
umowê zakupu 95,01 procent akcji Przedsiêbiorstwa 
Budowy Szybów. Cena pakietu akcji zakupionego przez 
JSW wynosi 204 mln z³.

Historia transakcji siêga lipca 2018 roku, kiedy strony 
uzgodni³y jej podstawowe warunki. 31 marca 2019 roku 
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Jastrzêbskiej Spó³ki 
Wêglowej wyrazi³o zgodê na zakup wiêkszo�ciowego 
pakietu akcji Przedsiêbiorstwa Budowy Szybów. Zgoda 
WZA by³a ostatnim, koniecznym do spe³nienia, 
warunkiem zakupu PBSz przez JSW.

JSW potrzebuje PBSz miêdzy innymi do pog³êbiania ju¿ 
istniej¹cych szybów oraz zintensyfikowania robót 
chodnikowych. Kopalnie JSW musz¹ pog³êbiæ osiem 
szybów, a trzy wydr¹¿yæ ca³kowicie od nowa. 
Przedsiêbiorstwo wesprze zak³ady Grupy JSW tak¿e
w dr¹¿eniu wyrobisk korytarzowych, uzupe³niaj¹c pracê 
firm zewnêtrznych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w kopalniach 
JSW rocznie wykonywanych jest 70 km chodników.

Przedsiêbiorstwo Budowy Szybów ma unikatowe na 
polskim rynku kompetencje w zakresie projektowania
i budowy szybów. Spó³ka z sukcesami realizuje z³o¿one 
projekty dla polskiego górnictwa, wspó³pracuj¹c 
aktywnie z Grup¹ JSW. Wyspecjalizowana kadra 
Przedsiêbiorstwa, która stanowi ponad 1000 
pracowników, pomo¿e JSW w realizacji jej strategii 
rozwoju.

Udział JSW w krajowej 
produkcji węgla 
koksowego

ok.1 0% 
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Są to wszelkie źródła finansowania 
działalności operacyjnej, 
w tym działalności wydobywczej 
i koksownictwa.

Jest to kapitał akcyjny powierzony 
przez właścicieli, kredytodawców oraz 
obligatariuszy, wypracowane wyniki 
finansowe oraz inne zobowiązania 
długo- i krótkoterminowe.

Dzięki tym środkom Grupa JSW 
może nie tylko prowadzić 
bieżącą działalność operacyjną, 
ale też inwestować w przyszłe 
przedsięwzięcia, w tym finansować 
prowadzenie działalności 
badawczo-rozwojowej.

Na kapitał ten składają się aktywa 
trwałe Grupy JSW, tj. cała 
infrastruktura kopalń, zakładów 
mechanicznej obróbki węgla czy 
koksowni. 

To również infrastruktura towarzysząca 
realizacji funkcji wsparcia: 
transportowa, wodno-kanalizacyjna, 
instalacje odsalania, energetyczna, 
informatyczna itd. To również ład 
zarządczy i systemy zarządzania 
funkcjonujące w poszczególnych 
spółkach.

Pracownicy zajmujący się wydobyciem, 
obróbką węgla i produkcją koksu, ich 
kompetencje budowane w oparciu 
o wiedzę i wieloletnie doświadczenie. 
Inwestowanie w kadry już na etapie 
kształtowania relacji ze szkołami 
wyższymi i zawodowymi.

Bezkompromisowe podejście do 
kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, 
szacunek dla niezbywalnej godności 
jednostki oraz dialog ze związkami 
zawodowymi.

Kompetencje badawczo-rozwojowe 
skupione w JSW Innowacje, silne 
zaplecze badawczo-rozwojowe, w tym 
również laboratoryjne. 

Pielęgnowana i rozbudowywana sieć 
relacji z przedsiębiorstwami z branży 
oraz światem nauki, ukierunkowana 
na współpracę badawczą i wspólne 
projekty innowacyjne.

Odbudowywane i pielęgnowane 
relacje ze społecznościami lokalnymi, 
w tym zwłaszcza samorządami, oparte 
na zaufaniu i otwartości. 

Nastawienie na współpracę i realizację 
wspólnych działań z uwzględnieniem 
decyzji biznesowych JSW na losy 
lokalnych społeczności. 

Współpraca z samorządami w zakresie 
inwestycji (np. Klaster Energii Zielone 
Jastrzębie), czy edukacji (współpraca 
ze szkołami z regionu)

Wpływ działalności górniczej na 
krajobraz, w tym procesy osiadania 
terenów, ale też wykonywanie 
rekultywacji i zagospodarowywanie 
terenów przekształconych w wyniku 
prowadzonej działalności górniczej 
(w tym obiektów gospodarowania 
odpadami wydobywczymi). Emisje 
gazów i ścieków, w tym wód 
zasolonych. 

Poszukiwanie rozwiązań pozwala-
jących wykorzystać potencjał surowców 
mineralnych, zarówno samego węgla, 
jak i minerałów mu towarzyszących 
(np. odzyskiwanie soli czy gospo-
darcze wykorzystanie metanu i gazu 
koksowniczego).

Zwiększanie efektywności energe-
tycznej i redukcja śladu klimatycznego.

•

14 926,4 mln zł

•

8851,5 mln zł

•

8671,8 mln zł

•

649,6 mln zł

 Suma bilansowa 

 Kapitały własne 

 Przychody ze sprzedaży: 

 Zysk netto

• 

11 565,1mln zł

• 

2329,0 mln zł

aktywa trwałe 

nakłady na inwestycje 
rzeczowe 

•

30 629

•

53,3% 

•

979 726,6 tys. zł

 zatrudnionych w Grupie JSW 

 odsetek menedżerów 
rekrutujących się z lokalnej 
społeczności 

 wydatki na BHP 

•

117,3 mln zł

•

65 mln zł

•

71

 wartość księgowa netto wartości 
niematerialnych i prawnych 

 wydatki na obszar związany
z badaniami i rozwojem: 

liczba prowadzonych 
projektów B+R+I 

•

101,1 mln zł

•

18,6 mln zł

•

190,4 mln zł

 wydatki na usuwanie szkód 
górniczych w lokalnej 
społeczności 

 darowizny na cele charytatywne 

 podatki i opłaty 

•

223,2 mln zł 

•

7,92 mln ton CO2

ponad 

wydatków na ochronę 
środowiska

ślad węglowy 

Kluczowe wielkości i transfery pieniężne a kapitały:

14 15

Kapitał finansowy Kapitał produkcyjny 
(operacyjny) Kapitał ludzki Kapitał intelektualny Kapitał społeczny Kapitał naturalny
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Interesariusze i formy dialogu z nimi a kapitały

•

•

Bieżący dialog z odbiorcami, 
mający na celu optymalizację 
parametrów jakościowych 
produktów oraz monitorowanie 
logistyki dostaw
Współpraca i bezpośrednia 
wymiana opinii z dostawcami
i podwykonawcami, mające na celu 
poprawę efektywności
i bezpieczeństwa pracy

•

•
•

•

Powrót do regularnych badań 
kultury organizacji i zadowolenia 
pracowników
Prace w ramach Komisji BHP
Wdrożenie kodeksu etyki wraz
z mechanizmami przekazywania 
informacji zwrotnej
Współpraca ze szkołami wyższymi
i zawodowymi

•

•

Współpraca z uczelniami 
oraz przedsiębiorstwami 
technologicznymi zarówno 
krajowymi, jak i zagranicznymi
Wspólne projekty badawcze.

•

•

•

Częste, bezpośrednie spotkania
z przedstawicielami lokalnych 
samorządów, współpraca nad 
wspólnymi przedsięwzięciami 
celowymi,
Udział przedstawicieli 
JSW w pracach zespołów 
porozumiewawczych pracujących 
pod auspicjami Dyrektora 
Okręgowego Urzędu Górniczego
Dialog ze związkami zawodowymi.

•

•

Współpraca z lokalnymi władzami
i mieszkańcami dotycząca 
przeciwdziałania szkodom 
górniczym oraz usuwania ich 
skutków, a także współpraca 
dotycząca rekultywacji
i zagospodarowania terenów 
przekształconych w wyniku 
prowadzonej działalności górniczej
Współpraca w zakresie rozwiązań 
proekologicznych

•
•

•
•

•

Ryzyko cen towarów
Ryzyko walutowe – wahania kursu 
złotego w stosunku do EUR i USD
Ryzyko stóp procentowych
Ryzyko kredytowe z tytułu 
należności finansowych
Ryzyko płynności i zarządzania 
kapitałem obrotowym

•

•

•

•

•

Ryzyko działalności operacyjnej 
planowania produkcji
Ryzyko zdolności produkcyjnej, 
wydajności i efektywności produkcji
Ryzyko ograniczenia w produkcji
i zarządzanie parkiem maszyn oraz 
urządzeń górniczych
Ryzyko ciągłości produkcji
i zarządzanie incydentami
Ryzyko pozyskania i zagospodaro-
wania zasobów węgla

•

•

•

•

Ryzyko sukcesji i obsadzania 
stanowisk kluczowych
Ryzyko dostępności pracowników, 
alokacji i rozwoju zasobów ludzkich 
oraz dostępności podwykonawców
Ryzyko podziału kompetencji
i efektywności delegowania 
odpowiedzialności
Ryzyko wypadków przy pracy

•

•

•

•
•

Ryzyko strategii wzrostu i rozwoju 
JSW/GK JSW poprzez przejęcia
i akwizycje (procesy M&A)
Ryzyko identyfikacji celów 
strategicznych
Ryzyko oceny potencjalnych 
inwestycji i transakcji strategicznych
Ryzyko struktury i realizacji projektu
Ryzyko realizacji projektów 
rozwojowych

•

•

•

Ryzyko relacji ze związkami 
zawodowymi oraz sporów 
zbiorowych
Ryzyko odpowiedzialności 
społecznej korporacji
PR, wizerunek w mediach, marka
i reputacja

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
�

Ryzyko regulacji związanych z ochroną 
środowiska
Ryzyko zagrożenia związanego z emisją pyłowo-
-gazową do atmosfery
Ryzyko niewłaściwego postępowania
z substancjami i materiałami niebezpiecznymi
Ryzyko zagrożenia wynikającego z powstawania 
szkód górniczych na powierzchni
Ryzyko wykorzystywania alternatywnych źródeł 
energii/paliw w energetyce
Ryzyko kosztu energii w długim horyzoncie 
czasowym
Ryzyko dostosowania działalności JSW do polityki 
klimatycznej UE
Ryzyko zwiększenia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych i innych 
Ryzyko zarządzania odpadami i produktami 
ubocznymi

  Ryzyko zagrożenia dla środowiska wodnego
Ryzyko zagrożenia dla klimatu akustycznego

Zarządzanie ryzykiem a kapitały

16 17

•

•

•

•

 Współpraca strategiczna ze 
Skarbem Państwa, będącym 
inwestorem strategicznym

 Codzienna komunikacja 
telefoniczna i elektroniczna 
z udziałowcami mniejszościowymi 
i innymi uczestnikami rynku 
kapitałowego oraz kredytodawcami

 Udział w inicjatywach rynku 
kapitałowego

 Wysokiej jakości raportowanie 
bieżące i okresowe

Kapitał finansowy Kapitał produkcyjny 
(operacyjny) Kapitał ludzki Kapitał intelektualny Kapitał społeczny Kapitał naturalny
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Grupa JSW prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ w z³o¿onym 
�rodowisku spo³eczno-ekonomicznym. Prace 
wydobywcze prowadzone s¹ w trudnych warunkach 
geologiczno-górniczych, co sprawia, ¿e prowadzona 

Strategiczne podej�cie do zrównowa¿onego rozwoju

Odpowiedzi¹ na pojawiaj¹ce siê wyzwania wynikaj¹ce 
zdynamicznie zmieniaj¹cej siê sytuacji rynkowej oraz 
otoczenia gospodarczego, zmian w strukturze 
kapita³owej Grupy JSW oraz w zwi¹zku z d¹¿eniem 
do utrzymania stabilnego, d³ugookresowego wzrostu, 
aby spe³niaæ oczekiwania interesariuszy – jest przyjêta 
w 2020 roku zaktualizowana Strategia JSW SA 
z uwzglêdnieniem Spó³ek Zale¿nych GKJSW 
na lata 2020–2030.

Czynniki istotne dla rozwoju 
Grupy JSW

18 19
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zmiany w polityce klimatycznej UE
trendy ekonomiczne w gospodarce krajowej i �wiatowej
cykliczno�æ w bran¿ach konsumuj¹cych wêgiel i koks
zmienno�æ popytu i cen na produkty Grupy
sytuacja na rynku stali
poziom importu produktów bêd¹cych przedmiotem handlu Grupy
stawki frachtów morskich
nieplanowane wy³¹czenia mocy produkcyjnych stali
inwestycje (lub ich brak) w nowe moce produkcyjne stali
poziom strukturalnej globalnej nadpoda¿y mocy produkcyjnych stali
rozwój nowych technologii w zakresie produkcji stali
inwestycje w instalacje PCI ograniczaj¹ce konsumpcjê koksu w procesie 
produkcji stali
polityka du¿ych koncernów hutniczych zmierzaj¹cych do zaspakajania 
potrzeb surowcowych we w³asnym zakresie
wysokie wymagania jako�ciowe producentów stali
uzale¿nienie koksowni samodzielnych/niezale¿nych od deficytu 
zapotrzebowania na koks w hutach zintegrowanych z koksowniami, 
potencja³ eksportowy innych producentów i eksporterów wêgla 
koksowego i koksu na �wiecie i w UE
wzrost udzia³u transakcji spotowych w strukturze handlu
ró¿nice w kosztach wydobycia wêgli koksowych oraz produkcji koksu 
u najwiêkszych producentów na �wiecie
wahania kursu z³otego i innych walut w stosunku do EUR i USD, zmiany 
w polityce monetarnej, fiskalnej i podatkowej, regulacje prawne
zmiany w polityce rz¹dowej w odniesieniu do sektora górniczego, 
koksowniczego i stalowego
ewentualne zak³ócenia w przewozach kolejowych oraz ewentualne 
ograniczenia w procesach prze³adunkowych i logistycznych
sytuacje nadzwyczajne (np. epidemia) maj¹ce wp³yw na gospodarkê 
�wiatow¹ i zwi¹zane z tym ograniczenia produkcji stali, zak³ócenia 
w dostawach us³ug, materia³ów i urz¹dzeñ oraz w odbiorze produktów 
GK JSW
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koszty produkcji wêgla i koksu w Grupie 
wp³ywaj¹ce na zyskowno�æ jego sprzeda¿y 

 ilo�æ i jako�æ wydobywanego wêgla oraz 
produkowanego koksu przez Grupê

 inwestycje skutkuj¹ce wzrostem wydajno�ci 
i efektywno�ci produkcji wêgla i koksu

 poziom bezpieczeñstwa w procesach 
produkcji

 intensywno�æ wystêpowania zagro¿eñ 
naturalnych oraz tektonika 
eksploatowanych pok³adów

 nadzwyczajne zdarzenia, które mog¹ 
zak³óciæ proces produkcji

 awaryjno�æ wykorzystywanych w procesie 
produkcyjnym maszyn i urz¹dzeñ 
górniczych

 relacje ze stron¹ spo³eczn¹ oraz mo¿liwo�æ 
powstania sporu zbiorowego

Czynniki istotne dla rozwoju Grupy JSW 

Budowanie warto�ci naszej Grupy w oparciu 
ozasady etyczne i w dialogu z interesariuszami 
stanowi niezbêdny element d³ugofalowej strategii 
zarz¹dzania.

Grupa JSW jest organizacj¹ stale ucz¹c¹ siê, czerpi¹c¹ 
znajlepszych praktyk, stara siê byæ organizacj¹ 

102-16 Misja i wizja

Strategia okre�la kierunki rozwoju dla ca³ej Grupy JSW, 
wskazuj¹c strategiczne obszary, na których Grupa JSW 
bêdzie siê koncentrowaæ. Strategia definiuje 
wszczególno�ci: misjê, wizjê, cele strategiczne, sposób 
budowania przewagi konkurencyjnej oraz za³o¿enia 
strategiczne dla poszczególnych obszarów dzia³alno�ci 
naszej Grupy.

Misja Grupy JSW Wizja Grupy JSW
Umocnienie pozycji wiod¹cego 
producenta i dostawcy wêgla 
koksowego oraz koksu
w Europie, w sposób zapewniaj¹cy 
wzrost warto�ci Spó³ki 
zuwzglêdnieniem oczekiwañ 
interesariuszy.

Dostawca strategicznego surowca 
chemicznego, niezbêdnego

w procesie produkcji stali, bêd¹cej 
fundamentem zrównowa¿onego 

rozwoju i transformacji 
ku niskoemisyjnej gospodarce.

spo³ecznie odpowiedzialn¹ i wnosiæ jak najwiêcej 
pozytywnych warto�ci do relacji z otoczeniem, w którym 
funkcjonuje iprowadzi działano�æ operacyjn¹.

Podej�cie zarz¹dcze do tych kwestii zosta³o zawarte 
wStrategii zrównowa¿onego rozwoju na lata 
2017–2020, która stanowi element strategii ca³ej Grupy 
JSW (patrz: �Strategia zrównowa¿onego rozwoju�).

dzia³alno�æ obci¹¿ona jest wieloma ryzykami.
Wp³yw na dzia³alno�æ maj¹ równie¿ ceny sprzeda¿y 
oferowanych przez Grupê produktów, które z kolei 
podlegaj¹ wahaniom koniunkturalnym. Dzia³ania 
konkurencji, zmiana sytuacji finansowej Grupy, jak 
równie¿ docelowy kszta³t rynków zbytu wêgla koksowego 
i koksu, sk³aniaj¹ do aktualizacji podej�cia 
strategicznego zwi¹zanego z funkcjonowaniem Grupy.

CZYNNIKI ZEWNÊTRZNE CZYNNIKI WEWNÊTRZNE



Cele strategiczne

20 21

Strategia Grupy JSW opiera siê na piêciu filarach:

Rozwój bazy zasobowej
� Pozyskanie nowych koncesji
� Eksploracja nowych z³ó¿
� Optymalizacja prowadzonej 

eksploatacji cienkich pok³adów

Poprawa efektywno�ci
� Inwestycje w nowe technologie
� Modernizacja infrastruktury
� Optymalizacja procesów

i organizacji produkcji
� Optymalizacja systemu wspoma-

gania decyzji w procesie przygo-
towania złoża do eksploatacji

Dywersyfikacja
� 10% przychodów z produkcji 

pozosta³ej
� Dywersyfikacja geograficzna

Wyznaczone cele strategiczne zosta³y zdefiniowane
na podstawie obszarów, w których Grupa JSW
prowadzi dzia³alno�æ operacyjn¹ i inwestycyjn¹. 
W przyjêtej na lata 2020–2030 Strategii firmy
wprowadzono dodatkowy obszar dzia³ania – cz³owiek 
i �rodowisko, który sta³ siê równorzêdny w stosunku
do pozosta³ych obszarów: finansów, rozwoju, klienta
i procesów wewnêtrznych.

Cele strategiczne

Wzrost produkcji wêgla do ok.
18 mln ton oraz podniesienie
uzysku wêgla koksowego do

poziomu 85%

Optymalizacja kosztów w ci¹gu
produkcyjnym wêgiel � koks , 

stworzenie efektywnego modelu 
grupy wêglowokoksowej Zapewnienie zró¿nicowanego

�ród³a przychodów

Wsparcie spo³eczno�ci lokalnej, 
CSR, dba³o�æ o �rodowisko

Innowacyjne rozwi¹zania
techniczno-technologiczne

Innowacyjno�æ
� Inicjowanie, przygotowanie i prowadzenie 

projektów B+R+I dla Grupy JSW
� Pozyskiwanie finansowania projektów 

z funduszy unijnych dla realizacji projektów

Cz³owiek i �rodowisko
� Rozwój pracowników Spó³ki
� �rednio- i d³ugoterminowe inwestycje 

w nowe technologie
� Wsparcie spo³eczno�ci lokalnej

FINANSE ROZWÓJ

KLIENT

CZ£OWIEK I �RODOWISKO

PROCESY 
WEWNÊTRZNE

Dywersyfikacja 
przychodów
Mar¿a EBITDA

Rozwój bazy zasobowej
Organizacja ucz¹ca siê

Organizacja 4.0

85% przychodów 
ze sprzeda¿y 

wêgla koksowego

Bezpieczne JSW
Stabilny pracodawca Zielone JSW

Efektywne JSW

Sformu³owana wizja przedsiêbiorstwa jest 
odzwierciedleniem uznawanych i przestrzeganych przez
Grupê warto�ci, pocz¹wszy od warto�ci biznesowych, 
a¿ po aspekty �rodowiskowe.



Program inwestycyjny Grupy JSW zak³ada realizacjê 
projektów inwestycyjnych w latach 2020–2030 o ³¹cznej 
warto�ci oko³o 24,5 mld PLN, nadaj¹c najwy¿szy 
priorytet projektom dotycz¹cym:

 rozwoju dzia³alno�ci wydobywczej
 modernizacji i optymalizacji funkcjonowania 
segmentu koksowego

 zapewnienia samowystarczalno�ci energetycznej 
poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu
o produkty towarzysz¹ce wydobyciu wêgla – metan 
oraz produkcji koksu – gaz koksowniczy

 poprawy rentowno�ci Grupy oraz integracji 
poszczególnych segmentów dzia³alno�ci

 wdra¿ania innowacyjnych technologii,
 wzrostu efektywno�ci dzia³alno�ci g³ównej
i wspieraj¹cej.

Najwy¿szy priorytet maj¹ projekty inwestycyjne
o najwy¿szej rentowno�ci oraz projekty strategiczne
w ramach dzia³alno�ci g³ównej, bêd¹ce kluczowymi dla 
budowania przewagi konkurencyjnej Grupy JSW oraz 
prowadz¹ce do optymalizacji kosztów funkcjonowania.
JSW planuje poniesienie nak³adów inwestycyjnych
w latach 2020-2030 na poziomie oko³o 20,5 mld z³,
co stanowi oko³o 84% ³¹cznych nak³adów Grupy. 
Z kolei spó³ka zale¿na JSW KOKS zak³ada poniesienie 
nak³adów inwestycyjnych w wysoko�ci oko³o 2,2 mld z³. 
35% planowanego CAPEX-u Grupy JSW to inwestycje 
rozwojowe.

�
�

�

�
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Rozwój dzia³alno�ci wydobywczej

JSW planuje do 2030 roku stopniowy wzrost wydobycia 
wêgla z oko³o 14,8 mln ton w 2019 roku do oko³o
18 mln ton w 2030 roku. Strategia zak³ada docelowe 
zwiêkszenie wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowê 
nowych poziomów wydobywczych oraz uruchomienie 
wydobycia z obszaru Bzie Dêbina. Struktura planowa-
nego poziomu wydobycia to wzrost uzysku wêgla 
koksowego z oko³o 71% w 2019 roku do ponad 85%
od roku 2021, z jednoczesnym spadkiem poziomu 
produkcji wêgla do celów energetycznych z oko³o 29%
w 2019 roku do poziomu ok. 12% w roku 2030.

Z kolei �redniorocznie wykonywanie wyrobisk 
chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 
2020–2030 planowane jest na poziomie ponad
80 tys. mb. JSW zak³ada wzrost wydajno�ci 
(produktywno�ci) w przeliczeniu na jedną osobê 
zatrudnion¹ od oko³o 700 ton do oko³o 850 ton wêgla 
na osobê w roku 2030. Jednocze�nie Strategia zak³ada 
wzrost przeciêtnego zatrudnienia w Grupie z obecnych 
oko³o 30 tys. etatów do oko³o 31 tys. etatów do 2030 
roku.

Modernizacja i optymalizacja funkcjonowania 
segmentu koksowego

Dzia³alno�æ segmentu koksowniczego stanowi drugi co 
do wielko�ci obszar dzia³alno�ci Grupy JSW.
Program inwestycyjny dla segmentu koksowego zak³ada 
realizacjê projektów w okresie 2020–2030 o ³¹cznej 
warto�ci ok. 2,2 mld z³, w podziale na:

inwestycje w obszarze produkcji koksu
inwestycje w obszarze wêglopochodnych
inwestycje w zakresie energetyki
projekty innowacyjne oraz projekty B+R
inwestycje pozosta³e.

Umocnienie pozycji wiod¹cego producenta koksu
w Europie będzie mo¿liwe poprzez realizacjê celów 
strategicznych skupionych m.in. w nastêpuj¹cych 
obszarach:

maksymalnego wykorzystania wêgli produkowanych 
przez kopalnie Grupy JSW do produkcji koksu
maksymalnego i elastycznego wykorzystania zdolno�ci 
produkcyjnych koksowni

 optymalizacji procesu technologicznego
 niezale¿no�ci energetycznej zak³adów
 zwiêkszania synergii pomiêdzy obszarem 
wydobywczym a koksowniczym

 dywersyfikacji gamy produktów poprzez wyd³u¿enie 
³añcucha przetwarzania.

Strategia na lata 2020–2030 zak³ada zrównowa¿ony 
poziom produkcji i sprzeda¿y koksu na stabilnym 
poziomie oko³o 3,5 mln ton.
Obok produkcji szerokiego asortymentu koksu segment 
koksowniczy odpowiada tak¿e za produkcjê
i przygotowanie do sprzeda¿y produktów pochodnych 
procesu produkcyjnego koksu – tzw. wêglopochodnych.
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Wiêcej na temat obowi¹zuj¹cej strategii oraz jej realizacji 
przeczytasz w Raporcie zintegrowanym 2019:
www.jsw.pl/raportroczny-2019/

W grudniu 2019 roku w kopalniach 
Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej uruchomiono 
kolejne dwie �ciany.

Pierwsza z nich zosta³a uruchomiona w kopalni 
Pniówek w Paw³owicach. �ciana C-4 jest 
eksploatowana w pok³adzie 404/2, ma d³ugo�æ
230 metrów i wybieg siêgaj¹cy prawie 960 metrów. 
Ilo�æ wêgla koksowego do wyfedrowania to ponad 
750 tysiêcy ton. 

Dobowe wydobycie zaplanowano na poziomie
3 tysiêcy ton. �ciana bêdzie eksploatowana
do stycznia 2022 roku. Kolejn¹ �cianê uruchomiono 
w Ruchu Borynia, kopalni zespolonej w pok³adzie 
409/1-2. �ciana B-31 ma d³ugo�æ 210 metrów.
Jej wybieg wynosi 760 metrów, a jej zasoby siêgaj¹ 
ponad 615 tysiêcy ton dobrej jako�ci wêgla. Dobowe 
wydobycie ma wynosiæ 3 tysi¹ce ton. Zakoñczenie 
fedrowania �ciany zaplanowano na listopad 2020 
roku.

W JSW SA jest eksploatowanych około 25 ścian,
w tym 6 ścian zostało uruchomionych w 2019 roku.
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JSW planuje wzrost wydobycia wêgla 
z poziomu oko³o 

14,8 mln ton w 2019 roku 
do oko³o 18 mln ton w 2030 roku.



Modernizacja Zak³adów Przeróbki 
Mechanicznej Wêgla

Projekt realizowany w KWK �Knurów-Szczyg³owice�,
KWK �Budryk�, którego jednym z celów jest realizacja 
Programu JAKO�Æ. Prowadzone dzia³ania maj¹ 
wygenerowaæ wzrost uzysku wêgla koksuj¹cego. 

Efektem koñcowym projektu bêd¹ rozbudowane, 
zmodernizowane i odpowiednio wyposa¿one Zak³ady 
Przeróbki Mechanicznej Wêgla w KWK �Budryk� i KWK 
�Knurów-Szczyg³owice�, które maj¹ prowadziæ do:

wzrostu produkcji wêgla netto
wzrostu produkcji wêgla koksowego, g³ównie typu 35
wzrostu udzia³u produkcji wêgla koksowego docelowo 
do 80%.

Zakoñczenie realizacji inwestycji planowane jest 
wroku 2020 r.

� 
� 
� 

Samowystarczalno�æ energetyczna

W IV kwartale 2019 roku Zarz¹d JSW SA przyj¹³ 
dokument pn. �Strategia energetyczna GK JSW 
2020–2030� okre�laj¹cy g³ówne cele oraz kierunki 
rozwoju w obszarze produkcji i zarz¹dzania energi¹
w Grupie JSW.

Grupa JSW oprócz statusu odbiorcy energii elektrycznej 
posiada również koncesję na jej wytwarzanie, obrót
i dystrybucję (dot. JSW KOKS SA). Jednym z celów 
strategicznych Grupy JSW jest dążenie do 
samowystarczalności energetycznej.

W ramach programu prowadzone s¹ projekty pn. 
�Gospodarcze wykorzystanie metanu� oraz projekt 
budowy Elektrociep³owni Radlin, wykorzystuj¹cej do 
produkcji energii i ciep³a gaz koksowniczy.
Realizacja szeregu inwestycji w ramach gospodarczego 
wykorzystania metanu polega na rozbudowie 
infrastruktury umo¿liwiaj¹cej wytwarzanie przez
JSW SA energii elektrycznej oraz cieplnej przy 
wykorzystaniu metanu pozyskiwanego w kopalniach 
JSW SA w procesie ich odmetanowania.

G³ównym celem realizacji inwestycji jest:
� profilaktyka BHP w zakresie zwalczania zagro¿enia 

metanowego – ujêcie
� cel �rodowiskowy – zmniejszenie emisji do atmosfery
� korzy�ci ekonomiczne – zagospodarowanie metanu 

do produkcji energii.
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Wydzielenie kopalni Bzie-Dêbina w budowie*

*1.01.2020 w wyniku zmian organizacyjnych nast¹pi³a 
zmiana nazwy na KWK �Jastrzêbie-Bzie�.

Na pocz¹tku 2019 r. z nale¿¹cej do Jastrzêbskiej Spó³ki 
Wêglowej KWK �Borynia-Zofiówka-Jastrzêbie� 
wydzielono now¹ Kopalniê Wêgla Kamiennego „Bzie-
Dêbina” w budowie. W 2019 roku prowadzone by³y 
kolejne zaplanowane roboty zwi¹zane z udostêpnie-
niem i przygotowaniem do eksploatacji pok³adów 
wêgla w tym obszarze. Równocze�nie trwa³y prace 
zwi¹zane z budow¹ odpowiedniej infrastruktury 
powierzchniowej. Inwestycja realizowana jest w celu 
zabezpieczenia dostêpu do zasobów wêgla typu 35. 
Szacowane zasoby w z³o¿ach wynosz¹ oko³o 174 mln 
ton. W docelowej koncepcji zagospodarowania zak³ada 
siê eksploatacjê zasobów wêgla zalegaj¹cych w z³o¿u 
�Bzie-Dêbina 1-Zachód� i �Bzie-Dêbina 2-Zachód�. 
Szacuje siê, ¿e rozpoczêcie wydobycia w wymienionym 
obszarze rozpocznie siê w IV kw. 2022 roku.

Udostêpnienie pionowego z³o¿a �Bzie-Dêbina
2-Zachód� zaprojektowane zosta³o w oparciu o szyb 
1Bzie, wdechowy, materia³owo-zjazdowy, o �rednicy 
8,0m, o g³êboko�ci 1164 m, zlokalizowany 
wmiejscowo�ci Bzie Zameckie.

Aktualnie w z³o¿u �Bzie-Dêbina 1-Zachód� docelowo 
projektuje siê wykonanie szybu wentylacyjnego 2 Bzie 
zlokalizowanego w zachodniej czê�ci z³o¿a 
wZebrzydowicach.

Jednocze�nie podjêto decyzjê o wydzieleniu ze 
struktury organizacyjnej KWK �Borynia-Zofiówka-
Jastrzêbie�,�Ruchu Jastrzêbie� i podporz¹dkowaniu go 
KWK �Bzie-Dêbina� w budowie z dat¹ obowi¹zywania 
od 1.01.2020 r. W wyniku opisanych wy¿ej zmian 
organizacyjnych dotychczasowa KWK �Bzie-Dêbina� 
w budowie przyjê³a nazwê KWK �Jastrzêbie-Bzie�.
W wyniku powyższych zmian KWK „Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie” zmieniła nazwę na KWK „Borynia-Zofiówka”



Strategia zrównowa¿onego rozwoju

Grupa JSW wchodzi w finalny okres realizacji Strategii 
zrównowa¿onego rozwoju na lata 2017–2020, a rok 
2019 by³ przedostatnim rokiem jej obowi¹zywania. Na 
etapie tworzenia tej strategii, czyli jeszcze w 2017 roku, 
zdefiniowano:

 kluczowe obszary odpowiedzialno�ci
 kluczowe grupy interesariuszy.

Z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary 
przeprowadzone zosta³y pog³êbione wywiady. Nastêpnie 
w oparciu o wstêpne za³o¿enia strategii przygotowana 
zosta³a broszura, któr¹ przekazano wszystkim uczestni-
kom International Mining Forum �Kopalnia przysz³o�ci – 
nowe problemy i rozwi¹zania�, które odby³o siê w dniach 
28–30 czerwca 2017 roku, a którego gospodarzem by³a 
w³a�nie Grupa JSW. W�ród uczestników Forum znale�li 
siê przedstawiciele praktycznie wszystkich grup intere-
sariuszy Grupy JSW: m.in. przedstawiciele administracji, 
tak rz¹dowej, jak i samorz¹dowej, dostawcy, w tym naj-
wiêksi �wiatowi dostawcy sprzêtu i technologii górni-
czych, kluczowi odbiorcy, przedstawiciele �wiata nauki 
oraz konkurenci. 

Równocze�nie w ramach forum zorganizowano sesjê 
tematyczn¹ pt. �Zrównowa¿ony rozwój – GRNICTWO 
OK. Relacje z interesariuszami jako jeden z funda-
mentów spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu�, podczas 
którego omówiono za³o¿enia Strategii zrównowa¿onego 
rozwoju na lata 2017–2020 oraz szerszy kontekst plano-
wych dzia³añ Grupy JSW, jak i innych przedsiêbiorstw 
górniczych i bran¿ oko³ogórniczych zwi¹zanych ze 
spo³eczn¹ odpowiedzialno�ci¹ biznesu (m.in. inicjatywa 
�Górnictwo OK�). W sesji tej, któr¹ nale¿y traktowaæ jako 
sesjê dialogow¹, udzia³ wziêli przedstawiciele m.in. 
samorz¹du lokalnego, sfery nauki, przemys³u i instytucji 
szczebla krajowego.
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Byli to zarówno mened¿erowie z Grupy JSW, 
kontrahenci, uczestnicy rynku kapita³owego,
jak i na przyk³ad podmioty zwi¹zane 
z lokaln¹ spo³eczno�ci¹.

Mapa istotno�ci obszarów spo³ecznej 
odpowiedzialno�ci

4,40

wp³yw na oceny i decyzje interesariuszy

w
p
³y
w
 n
a
 w
yn
ik
i 
sp
o
³e
cz
n
e
, 
e
ko
n
o
m
ic
zn
e
 i
 �
ro
d
o
w
is
ko
w
e

Mając na uwadze zachodzące w Grupie JSW
i w jej otoczeniu, mimo wcze�niejszego zdefiniowa-
nia kluczowych obszarów odpowiedzialno�ci, Grupa 
JSW zdecydowa³a ozweryfikowaniu i aktualizacji 
wiedzy na temat ich:
 istotno�ci na decyzje interesariuszy
 wp³ywu na wyniki przedsiêbiorstwa (spo³eczne, 
�rodowiskowe i ekonomiczne).

W tym celu pod koniec 2019 roku zwrócono siê do 
szeregu interesariuszy Spó³ki z pro�b¹ owype³nienie 
ankiety walidacyjnej, która pozwoli³aby na ponown¹ 
ocenê i zmapowanie kluczowych obszarów 
odpowiedzialno�ci.

zmiany 



Wyniki wskazuj¹ na szczególn¹ istotno�æ kwestii 
zwi¹zanych z odpowiedzialnym zarz¹dzaniem 
izrównowa¿onym rozwojem. To z jednej strony istotno�æ 
innowacyjno�ci i uwzglêdnienie w perspektywie 
strategicznej aspektów zrównowa¿onego rozwoju, 
zdrugiej – znaczenie ³adu korporacyjnego, etyki 
iprzeciwdzia³ania korupcji.

W�ród aspektów �rodowiskowych na szczególn¹ uwagê 
zas³uguje zarz¹dzanie energi¹, a w dalszej kolejno�ci 
powi¹zane z ni¹ emisje do atmosfery. Do szczególnie 
istotnych nale¿¹ te¿ kwestie zwi¹zane z gospodark¹ 
odpadami i gospodark¹ �ciekow¹, co w realiach 
dzia³alno�ci Grupy JSW sprowadza siê w głównej mierze 
do gospodarowania  odpadami wydobywczymi (tzw. 
ska³¹ p³onn¹) oraz odprowadzania wód kopalnianych.

Bardzo du¿e znaczenie maj¹ te¿ kwestie zwi¹zane 
zzatrudnieniem, w szczególno�ci jednak nale¿y zwróciæ 
uwagê na znaczenie zarz¹dzania bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy. Za wa¿ne uznano równie¿ kwestie 
relacji pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikami.

Oczywi�cie interesariusze wskazali te¿ szereg innych 
aspektów, które choæ mo¿e nie a¿ tak wa¿ne, jak te 
wymienione powy¿ej, pozostaj¹ wci¹¿ istotne. 
Jednocze�nie jednak analiza wyników potwierdzi³a 
istotno�æ kluczowych obszarów odpowiedzialno�ci 
ujêtych w Strategii zrównowa¿onego rozwoju 
2017–2020. Nie zaobserwowano istotnych zmian, 
które skutkowa³yby konieczno�ci¹ zmiany dotychczas 
raportowanych aspektów odpowiedzialno�ci. 
Jednocze�nie, maj¹c na uwadze aktualne wyniki analizy, 
konkretnym aspektom w raporcie mo¿e zostaæ 
po�wiêcone nieco wiêcej uwagi. W jakim� sensie cieszyæ 
mo¿e te¿ zwracanie uwagi przez interesariuszy na  
uwzglêdnianie w strategii Grupy JSW aspektów 
zrównowa¿onego rozwoju iinnowacyjno�ci. Z jednej 
strony jest to z pewno�ci¹ pok³osiem zmian zacho-
dz¹cych w otoczeniu spo³eczno-gospodarczym, lecz
z drugiej jest to wynikiem du¿ego nacisku Grupy JSW na 
te kwestie w ostatnich latach isilnego komunikowania 
konieczno�ci uwzglêdniania ich w strategii biznesowej.
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Strategia zrównowa¿onego rozwoju na lata 
2017–2020 �w pigu³ce�

Grupa JSW jest przekonana, ¿e w³a�nie
w innowacjach idzia³aniach rozwojowych mo¿na 
znale�æ odpowied� na wiele problemów górnictwa, 
w tym na uczynienie bran¿y przyjaznej otoczeniu 
przyrodniczemu i spo³ecznemu. Wêgiel jest wci¹¿ 
nie do koñca odkrytym surowcem, tj.surowcem, 
który ma w sobie olbrzymi potencja³.

W dokumencie strategii wspomnianych siedem 
wymiarów szacunku, wynikaj¹cych z warto�ci etycznych, 
przybra³o postaæ siedmiu celów. Ka¿demu z nich 

przypisano nie tylko mierniki i cele na najbli¿sze lata, ale 
równie¿ konkretne pomniejsze cele i dzia³ania, równie¿ 
zwymiarowane wska�nikami.

Cele strategii sta³y siê równie¿ osnow¹ niniejszego 
raportu, definiuj¹c jego kolejne rozdzia³y. Pozwala to 
zjednej strony na najlepsze zaadresowanie materialnych 
obszarów spo³ecznej odpowiedzialno�ci, z drugiej – daje 
mo¿liwo�æ przedstawienia rzetelnego i pe³nego obrazu 
Grupy JSW, podejmowanych aktualnie dzia³añ oraz 
planów w ich zakresie.

Kluczem, który spaja nie tylko ca³¹ Strategiê zrównowa¿onego rozwoju na lata 2017–2020, ale te¿ 
sposób my�lenia o zrównowa¿onym rozwoju i odpowiedzialnym zarz¹dzaniu, jest SZACUNEK.

Ma on wiele wymiarów:

� SZACUNEK

� SZACUNEK

� SZACUNEK

 dla ¿ycia i zdrowia pracuj¹cych 
dla Grupy JSW ludzi

 dla nieodnawialnych zasobów 
przyrody, które zobowi¹zani jeste�my 
pozyskiwaæ i efektywnie wykorzystywaæ 
gospodarczo w możliwie najwiêkszym  
stopniu, bez ich marnotrawienia czy 
traktowania jako produktu odpadowego

 dla �rodowiska naturalnego 
i bezpo�redniego otoczenia przyrodniczego 
i spo³ecznego, tj. dla terenów, na których 
JSW prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ i z którymi 
s¹siaduje

� SZACUNEK

� SZACUNEK

� SZACUNEK

� SZACUNEK

 dla ka¿dego cz³owieka, wspólnoty 
pracowników, ale te¿ maj¹tku Grupy JSW

 dla naszych klientów, ich potrzeb 
oraz oczekiwañ

 dla transparentno�ci i uczciwo�æ 
w dzia³aniu

 dla nauki i naukowców, 
z którymi wspólnie, jak równie¿ z innymi 
przedsiêbiorstwami górniczymi lub 
powi¹zanymi z górnictwem, Grupa JSW 
chce podejmowaæ wspó³pracê nad bardzo 
konkretnymi projektami badawczymi



Dla ka¿dego z celów zdefiniowano mierzalne mierniki na lata 2017–2020.
*W zwi¹zku z zakoñczeniem notowania RESEPCT Index przez GPW w Warszawie i zast¹pieniem go nowym indeksem WIG-ESG, ambicj¹ 
JSW staje siê obecno�æ w nowym indeksie.
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Podej�cie do sprawozdawczo�ci 

Niniejszy raport jest trzecim raportem zrównowa¿onego 
rozwoju opublikowanym przez Grupê JSW. Wcze�niej 
Grupa JSW opublikowa³a raport za rok 2017, który 
zosta³ przygotowany wg GRI Standards oraz raport za 
rok 2018 napisany wg rodzimego Standardu Informacji 
Niefinansowych (SIN). Niniejszy dokument przygotowany 
zosta³ w oparciu o (�in accordance�) Standard GRI (GRI 
Standards) w opcji podstawowej (�core�). Obejmuje rok 
kalendarzowy 2019, tj. okres od 1 stycznia 2019 r. do
31 grudnia 2019 r., wskazuj¹c jednocze�nie – zgodnie
z zasadami obowi¹zuj¹cymi w sprawozdawczo�ci – 
zdarzenia istotne, które mia³y miejsce po dacie 
bilansowej, a przed publikacj¹ niniejszego raportu. 
Raport nie by³ poddawany dodatkowej, zewnêtrznej 
weryfikacji bieg³ego rewidenta.

Raport obejmuje ca³¹ Grupê JSW, w kszta³cie, w którym 
jest ona konsolidowana w sprawozdaniu finansowym. Ze 
wzglêdu jednak na niewielki wp³yw niektórych ze spó³ek 
na ca³okszta³t Grupy JSW w ujêciu wyników wybranych 
aspektów spo³ecznych i �rodowiskowych, podmioty te 
zosta³y opisane w sposób ograniczony, tj. z dok³adno�ci¹ 
tylko do wybranych, istotnych aspektów. 

Zawarto�æ raportu zosta³a zdefiniowana w oparciu
o rezultaty warsztatów mened¿erskich, które zosta³y 
przeprowadzone w ramach prac nad strategi¹ CSR 
2017–2020 w lutym 2017 r., informacje zwrotne p³yn¹ce 
od interesariuszy w efekcie procesu dialogu 
zainicjowanego podczas International Mining Forum  
(czerwiec 2017) oraz rezultaty badania ankietowego 
istotnych obszarów odpowiedzialno�ci zrealizowanego 
na prze³omie roku 2019/2020 [patrz: Strategia 
zrównowa¿onego rozwoju].
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Grupa JSW po raz kolejny 
zauwa¿ona przez 
ekspertów Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
zaprezentowa³o ju¿ po raz 18. Raport 
�Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre 
praktyki�. Jest on najwiêkszym w Polsce 
przegl¹dem spo³ecznie odpowiedzialnych 
aktywno�ci biznesu. Po raz kolejny uwagê 
ekspertów Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu zwróci³y dzia³ania Grupy JSW. 
Tym razem w raporcie znalaz³y siê trzy 
projekty: Kopalnia Wiedzy JSW, �Ratujmy 
pszczo³y – mog¹ ¿yæ w�ród nas� oraz 
zaproszenie przez JSW Innowacje 
iPrzemys³ow¹ Akademiê Rozwoju uczniów 
do inspiruj¹cej wspó³pracy.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
toorganizacja ekspercka, bêd¹ca 
inicjatorem i partnerem przedsiêwziêæ 
kluczowych dla polskiego CSR. Inspiruje 
biznes, który zmienia �wiat, i ³¹czy ludzi, 
którzy zmieniaj¹ biznes. Dzia³a na rzecz 
zrównowa¿onego rozwoju. Forum to 
grono ekspertów i specjalistów z zakresu 
CSR i zrównowa¿onego rozwoju.

Podstawowe cele Strategii Zrównowa¿onego 
rozwoju na lata 2017–2020

Cel 1: Szanujemy naukê i wykorzystujemy 
rozwi¹zania innowacyjne, by móc rozwijaæ siê
w sposób bardziej zrównowa¿ony

Cel 2: Szanujemy ¿ycie i zdrowie i nie idziemy na 
ustêpstwa w sprawach bezpieczeñstwa

Cel 3: Szanujemy ka¿dego cz³owieka, nasz¹ 
wspólnotê, bior¹c wspó³odpowiedzialno�æ za JSW
i jej maj¹tek

1.1.Samodzielne inicjowanie projektów lub 
budowanie partnerstw z biznesem (B2B)
i �wiatem akademickim (B2U) w celu rozwijania 
projektów oraz technologii, aby w coraz lepszy 
sposób:
� chroniæ ¿ycie i zdrowie ludzi pracuj¹cych

w górnictwie (BHP)
� zmniejszaæ wp³yw prowadzonej dzia³alno�ci na 

przyrodê i otaczaj¹ce �rodowisko
� szanowaæ ograniczone zasoby wêgla w celu 

efektywniejszego ich wydobycia i wykorzysta-
nia oraz znajdowaæ rentowne zastosowania 
dla surowców towarzysz¹cych produkcji wêgla 
i koksu (m.in. metan, gaz koksowniczy, ska³a 
p³onna, wody kopalniane i sól).

1.2 Pozyskiwanie zewnêtrznych funduszy na badania 
z powy¿szego zakresu w projektach B2B lub B2U 
(np. NCBR, NFO�iGW).

2.1 Zero wypadków �miertelnych.
2.2 Ograniczanie liczby wypadków przy pracy 

(w³¹czaj¹c w to pracowników podmiotów 
zewnêtrznych).

3.1 Budowanie kultury organizacji opartej na 
szacunku dla drugiego cz³owieka.

3.2 Eliminowanie przypadków zwi¹zanych
z dyskryminacj¹, mobbingiem, ³amaniem praw 
pracowniczych lub innymi zachowaniami 
nieetycznymi.

3.3 Eliminowanie przypadków nierównego 
traktowania kobiet i mê¿czyzn w organizacji.

4.1 Efektywne wykorzystanie eksploatowanych
i op³acalnych w wydobyciu z³ó¿ wêgla.

4.2 Efektywne wykorzystanie gospodarcze metanu 
wspó³wystêpuj¹cego ze z³o¿ami wêgla.

4.3 Efektywne wykorzystanie gospodarcze gazu 
koksowniczego.

4.4 Optymalizacja zu¿ycia energii elektrycznej.
4.5 Optymalizacja zu¿ycia paliw.
4.6 Ograniczanie �ladu klimatycznego (carbon 

footprint) i zarz¹dzanie emisjami.

5.1 Zapewnienie bezpieczeñstwa najbli¿szego 
otoczenia przyrodniczego.

5.2 Zapewnienie bezpieczeñstwa i jako�ci ¿ycia 
mieszkañców lokalnych spo³eczno�ci.

6.1 Wolumen sprzeda¿y wêgla koksowego.
6.2 Wolumen sprzeda¿y koksu.

7.1 Obecno�æ w RESPECT Index*.

Cel 4: Szanujemy nieodnawialne zasoby poprzez 
ich efektywne wykorzystanie

Cel 5: Szanujemy �rodowisko naturalne oraz 
najbli¿sze otoczenie przyrodnicze i spo³eczno�ci 
lokalne terenów, na których JSW prowadzi swoj¹ 
dzia³alno�æ, na których jest wspó³obywatelem
i s¹siadem

Cel 6: Szanujemy potrzeby i oczekiwania naszych 
Klientów

Cel 7: Szanujemy transparentno�æ i uczciwo�æ
w zarz¹dzaniu



Interesariusze Grupy JSW

Obowi¹zuj¹ca w Grupie JSW lista interesariuszy, zgodnie 
z rezultatami warsztatów z lutego 2017 r., obejmuje 
nastêpuj¹ce grupy:
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102-40 Relacje z poszczególnymi grupami interesariuszy, w tym 
forma, czêstotliwo�æ dialogu, a tak¿e poruszane tematy, 
s¹ zwi¹zane z tym, której z grup dotycz¹. W przypadku 
niektórych z nich s¹ regularne i sformalizowane. 
Z pewno�ci¹ warto wspomnieæ o:

 Bezpo�rednich, formalnych spotkaniach w³adz JSW
z przedstawicielami zwi¹zków zawodowych, których co 
roku odbywa siê kilkadziesi¹t. Pomagaj¹ one, mimo 
czêsto trudnych spraw i trwaj¹cej reorganizacji, 
wyja�niaæ ró¿nice zdañ i ewentualne obawy,
i w efekcie osi¹gaæ konsensus bez uciekania siê
do bardziej drastycznych form wyra¿ania 
niezadowolenia przez za³ogê.

 Otwarciu na samorz¹dy, z którymi relacje przed 2017 
rokiem zosta³y, w opinii obecnych w³adz Spó³ki, nieco 
zaniedbane. Obecnemu podej�ciu towarzyszy polityka 
otwarto�ci na spotkania z samorz¹dami i transpa-
rentno�æ w prezentowaniu ich pozytywnych lub nega-
tywnych konsekwencji dla lokalnych spo³eczno�ci. 
Ambicj¹ Zarz¹du jest omawianie podczas indywidual-
nych spotkañ z poszczególnymi burmistrzami
i wójtami problemów, obaw, oczekiwañ i wspólnych 
wyzwañ, które towarzysz¹ funkcjonowaniu zak³adów 
Grupy JSW na ich terenach.

 Przywróceniu, zaniedbanych nieco podczas kryzysu 
przed 2017 rokiem, regularnych spotkañ z przedsta-
wicielami instytucji i rynków kapita³owych, stawiaj¹c 
na aktywn¹ rolê Spó³ki i jej Zarz¹du w kontaktach
z obecnymi i potencjalnymi inwestorami.

 Zainicjowaniu wspó³pracy i wymiany do�wiadczeñ 
wewn¹trz bran¿y w ramach Grupy Wspólnych 
Inicjatyw Spo³ecznych �Górnictwo OK!�, w tym
w ramach Szko³y Eksploatacji Podziemnej, bêd¹cej 
wspólnym projektem �Górnictwa OK!� i Fundacji 
AGH.

Niemniej specyfika kontaktów z poszczególnymi grupami 
sprawia, ¿e z niektórymi z nich relacje ograniczaj¹ siê do 
bardzo w¹skich zagadnieñ albo nie s¹ szczególnie silne 
czy intensywne.

�

�

�

�

102-43

KLUCZOWI
INTERESARIUSZE 

GRUPY JSW

Media

Administracja publiczna

Akcjonariusze

Klienci

Instytucje 
finansowe

Spo³eczno�æ lokalna

Dostawcy

Pracownicy
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W ramach prac nad Strategi¹ zrównowa¿onego rozwoju 
Grupy JSW na lata 2017–2020, po wstêpnej identyfikacji 
i ocenie istotno�ci poszczególnych aspektów odpowie-
dzialno�ci, przeprowadzono dialog z przedstawicielami 
interesariuszy. Zdefiniowane cele strategii adresuj¹ 
najwa¿niejsze, kluczowe obszary odpowiedzialno�ci 

102-44, 102-46, 102-47

Obok wska�ników odpowiadaj¹cych ww. obszarom,
w raporcie znalaz³y siê równie¿ informacje, odpowiada-
j¹ce wska�nikom GRI Standards spoza tych obszarów. 
Niemniej w takich przypadkach czêsto rezygnowano
z pe³nego pokazania m.in. podej�cia zarz¹dczego.

spó³ek Grupy JSW. Kwestia istotno�ci kluczowych 
obszarów odpowiedzialno�ci by³a równie¿ przedmiotem 
aktualizacji na prze³omie lat 2019/2020. Za kluczowe
z obszarów niezmiennie uznawane s¹:
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Aspekt spo³eczny lub �rodowiskowy wg 
zaktualizowanej strategii CSR do roku 2017

Poszukiwanie i wykorzystanie innowacji, 
w tym dziêki tworzeniu partnerstw z biznesem 
i �wiatem nauki

Dba³o�æ o bezpieczeñstwo 
i higienê pracy (BHP)

Szacunek wobec pracowników

Poszanowanie i efektywne wykorzystanie 
zasobów naturalnych

Szacunek dla bezpo�redniego otoczenia 
przyrodniczego i spo³ecznego

Potrzeby i oczekiwania naszych klientów

Transparentno�æ i uczciwo�æ w zarz¹dzaniu

Obszary oddzia³ywania 
i wska�niki wg GRI

�

�

�

�

�

�

�

�

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

 �rodowisko (GRI 302: Energy, GRI 305: 
Emissions, GRI 306: Effluents and Waste)

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

 Zatrudnienie (GRI 401: Employment)

 �rodowisko (GRI 302: Energy, GRI 305: 
Emissions, GRI 306: Effluents and Waste)

 �rodowisko (GRI 302: Energy, GRI 305: 
Emissions, GRI 306: Effluents and Waste),

 Spo³eczno�æ lokalna (GRI 413: Local 
Communities)

b.d.

 Przeciwdzia³anie korupcji (GRI 205: Anti-
corruption)

Grupa JSW

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

CEL 1
Szanujemy naukę 
i wykorzystujemy 
innowacje, by móc 
rozwijać się 
w sposób bardziej 
zrównoważony 

35
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Przez lata w polskiej gospodarce ugruntowywał się 
stereotyp mówiący o schyłku węgla kamiennego jako 
surowca. Surowca, który nie jest przyszłościowy, jest 
przeżytkiem, z którego należy zrezygnować. Co więcej, 
górnictwo węgla jest niepotrzebnym obciążeniem dla 
gospodarki i podatników. Sektorem kapitałochłonnym, 
który jest raczej problemem niż szansą. 

W konsekwencji w ogóle nie zastanawiano się nad 
czymś takim jak potencjał innowacyjny górnictwa,
tj. potencjał obszaru badań i rozwoju (B+R).
Dlatego pozostawał on przez lata w dużym stopniu 
niewykorzystany, choć istnieją przesłanki ku temu,
by twierdzić, że węgiel kamienny nie tylko nie musi 
być utożsamiany z elementem globalnego problemu, 
ale może i w jakimś sensie musi stać się elementem 
globalnego rozwiązania problemu globalnego 
ocieplenia. 

Niezależnie od stereotypów dotyczących węgla, nie brak 
dziś w Polsce przykładów innowacyjnego myślenia
i nowatorskich rozwiązań. Nie trzeba już chyba nikogo 
przekonywać do tego, że w polskiej gospodarce nie 
brakuje utalentowanych ludzi o otwartych umysłach. Nie 
brakuje ich również w Grupie JSW, jak również wśród 
pracowników polskich uczelni, w tym technicznych 
zajmujących się górnictwem. Temu przyświecał m.in. 
pomysł o powołaniu do życia w 2017 roku spółki JSW 
Innowacje, która skupiałaby kompetencje innowacyjne 
Grupy JSW  i stała się jej centrum badawczo-
-rozwojowym. Jednostką, która będzie inicjować

Węgiel to nie tylko energetyka, potencjalnie 
coraz nowocześniejsza i czystsza zresztą, ale 
zarówno niezbędny surowiec do produkcji stali, 
jak i innowacyjnych materiałów, wpisujących 
się w potrzeby gospodarki jutra.

 103 (302) 
103 (306)
103 (403) 

Cel 1: Szanujemy naukę i wykorzystujemy innowacje, 
by móc rozwijać się w  sposób bardziej zrównoważony

i realizować projekty dające szanse na realne wdrożenia, 
przyczyniające się do rozwoju biznesowego Grupy JSW.

Rozwój biznesowy Grupy JSW wymaga stałego 
przeglądu i oceny dostępnych technologii oraz 
inwestowania w nowe kierunki badań. Dlatego też
w sierpniu 2018 roku Zarząd JSW SA przyjął Strategię 
badań, rozwoju i innowacji (B+R+I) dla Grupy JSW
w zakresie rozwoju obszaru innowacji, w której 
przedstawiono założenia w zakresie pożądanej 
synergii pomiędzy celami biznesowymi, a innowacja-
mi. Dynamiczny rozwój technologii i ich skuteczna 
implementacja, daje możliwość sukcesywnego 
zwiększania efektywności działania, a w konsekwencji  
rentowności, jak również np. bezpieczeństwa ludzi
czy przyrody. To również szansa na nowe produkty
i zaistnienie na nowych rynkach.

Nowe wyzwania dla branży wiążą się głównie
z przedstawionym przez Komisję Europejską „Europejskim 
Zielonym Ładem”, w którym nakreślono ambitny cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej UE. Tak określony cel 
wymaga podjęcia przez Grupę JSW odważnych, strategicz-
nych decyzji i działań z uwzględnieniem nakreślonych 
perspektyw. To nie tylko trudne wyzwanie dla spółki 
górniczej, ale też szansa na jej zrównoważony rozwój.  
Innowacje w wydobyciu i wykorzystaniu surowca, a także 
nowe rozwiązania przyczynią się do większej efektywności
i elastyczności zużycia surowca oraz ograniczenia ilości 
emitowanych zanieczyszczeń. Dużą rolę w zakresie badań, 
rozwoju i komercjalizacji efektywnych rozwiązań ma 
współpraca spółek z innymi podmiotami, zwłaszcza
z instytutami badawczymi. Biorąc to pod uwagę, Grupa 
JSW nie tylko wyszła naprzeciw dzisiejszym wyzwaniom 
stojącym przed górnictwem i koksownictwem, ale poszła
o krok dalej, wyznaczając sobie długoterminowy cel
bycia liderem w zakresie zastosowania innowacyjnych 
technologii w tych branżach – nie tylko w Polsce,
ale i na świecie. 
Celem nadrzędnym Polityki badania, rozwoju i innowacji
w Grupie JSW jest poprawa efektywności, jakości, 
bezpieczeństwa i wpływu środowiskowego głównej 
działalności Grupy JSW jaką jest produkcja węgla 
koksowego. Polityka B+R+I uwzględnia także potrzeby 
dywersyfikacji oraz poprawy wizerunku Grupy JSW. Polityka 
B+R+I poprzez działalność inwestycyjną w obszarze 
innowacji ma zapewnić stabilizację jakości oferowanych  
przez JSW produktów. Realizacja założeń Strategii B+R+I 
ma za zadanie pogłębić współpracę jednostek w Grupie 
JSW i pozwolić im dopasować się do potrzeb innowacji,
a w szczególności ukierunkować działania z obszaru 
badań, rozwoju i innowacji na komercjalizację. W ramach 
Strategii B+R+I wypracowuje się najlepsze dla Grupy JSW 
praktyki rynkowe w zakresie badań, rozwoju i innowacji. 
Prowadzenie prac badawczych i innowacyjnych umożliwia 
zapoznanie się za nowoczesnymi rozwiązaniami w obsza-
rach górniczych, koksowych oraz środowiskowych. 
Pozyskana wiedza umożliwia ukierunkowanie rozwoju 
Grupy JSW oraz daje możliwość dalszego optymalizowania 
procesów produkcyjnych w Grupie JSW. Wszystkie te 
działania mają za zadanie pozwolić osiągnąć główny cel 
obszaru B+R+I jakim jest długoterminowe wzmacnianie 
pozycji konkurencyjności Grupie JSW. 
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Zarządzanie projektami sklasyfikowanymi jako 
przynależne do polityki B+R+I odbywa się zgodnie
z metodyką prowadzenia projektów B+R+I. Metodyka 
obejmuje prowadzenie projektów B+R+I w Grupie JSW 
poprzez model bramek decyzyjnych oraz odpowiednie 
raportowanie ww. projektów. 

Dla poprawy procesu zarządzania projektami z obszaru 
badań i rozwoju Zarząd JSW SA zdecydował się na 
przeprowadzenie audytu przez firmę zewnętrzną. Audyt 
ten miał dotyczyć stopnia wdrożenia Strategii B+R+I 
oraz oceny efektywności Strategii wraz z identyfikacją 
działań usprawniających proces realizacji, co miało 
miejsce w 2019 roku. W kolejnych krokach JSW 
zamierza kontynuować realizację Strategii B+R+I
oraz projektów z tego obszaru, przy uwzględnieniu 
rekomendacji, tak aby sprostać nowym wyzwaniom 
stojącym przed Grupą JSW.

Model złoża 3D jest graficzną wizualizacją jego struktury 
wraz z występującymi w nim zaburzeniami, stworzoną na 
podstawie posiadanych informacji o złożu. Podstawą 
stworzenia modelu 3D złoża było dostosowanie infrastruktury 
informatycznej w kopalniach do zespołowej pracy działów 
mierniczo-geologicznych oraz działów przygotowania 
produkcji wraz z przygotowaniem i weryfikacją danych.

Wszystkie złoża węgla należące do kopalń Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej zostały przeniesione do wirtualnej 
przestrzeni 3D. W listopadzie 2019 roku zakończono projekt 
pt. „Model złoża i planowanie produkcji w JSW SA”, którego 
celem było wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania 
złożem i planowania produkcji, zgodnie ze światowymi 
trendami w tym zakresie. W ramach projektu wdrożono 
system oparty na dwóch światowych rozwiązaniach 
informatycznych, które znacznie unowocześniły proces 
zarządzania złożem oraz projektowania w kopalniach. 
Podobne systemy są podstawą funkcjonowania zagranicznych 
koncernów wydobywczych z Australii i Stanów Zjednoczo-
nych. W Polsce w oparciu o modele 3D złóż produkcję 
planowały dotychczas tylko LW Bogdanka oraz kopalnie 
KGHM. Teraz dołączyła do nich Grupa JSW.

W wyniku prac projektowych w kopalniach JSW stworzona 
została centralna baza danych geologicznych zasilona 
danymi z 250 otworów powierzchniowych, 1440 otworów 
dołowych, 14 670 profilowań chodnikowych, ponad 24 000 
prób jakościowych, 100 uskoków głównych oraz ponad
150 uskoków.

Finalnym efektem prac projektowych są modele przestrzenne 
strukturalne i jakościowe złóż w kopalniach JSW oraz 
harmonogramy strategiczne produkcji. W Spółce ustalono 
harmonogram wykonania 700 kilometrów projektowanych 
wyrobisk korytarzowych oraz 480 ścian wydobywczych, w tym 
50 typów obudów wyrobisk korytarzowych oraz 25 algoryt-
mów ograniczeń produkcyjnych. Ponadto wizualizacja 
posiadanych złóż i nowoczesny model złoża 3D pozwalają 
na lepsze zrozumienie zmienności warunków górniczo-
-geologicznych w kopalniach, natomiast program do harmo-
nogramowania umożliwia jeszcze lepszą optymalizację 
produkcji w JSW, m.in. poprzez możliwość tworzenia różnych 
scenariuszy produkcyjnych w kopalniach.

Węgiel 3D

Łączna suma środków 
wewnętrznych 
przeznaczonych w 2019 roku 
na działalność B+R 
w spółkach Grupy JSW 
wyniosła 65 017,30 tys. zł
z czego JSW SA przeznaczyła 

33 412,80 tys. zł. 

Lokalne projekty B+R+I 
– projekty w przypadku 
których wartość została 
oszacowana poniżej 

 
i które są realizowane 
przez jedną spółkę lub 
jednostkę biznesową 
Grupy JSW.

0,25 miliona PLN

Jednym z założeń polityki B+R+I jest odpowiednia kategoryzacja 
projektów sklasyfikowanych jako wpisujące się w tę politykę. 

Kategoryzacja prezentuje się następująco: 

Strategiczne projekty 
B+R+I – projekty 
B+R+I, w przypadku 
których wartość środków 
do zaangażowania przez 
spółki Grupy JSW 
została oszacowana na 

lub więcej.
5 milionów PLN 

Innowacyjne projekty 
B+R+I – projekty B+R+I, 
w przypadku których wartość 
środków do zaangażowania 
przez spółki Grupy JSW 
została oszacowana 
pomiędzy 
a 

Projektami innowacyjnymi są 
także takie projekty, gdzie 
wartość środków do zaanga-
żowania przez spółki Grupy 
JSW jest mniejsza niż 

, ale 
projekt zakłada udział 
więcej niż jednej spółki lub 
jednostki biznesowej 
Grupy JSW.

0,25 miliona PLN 
5 milionów PLN. 

0,25 miliona PLN
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W 2019 roku CLPB Sp. z o.o. zrealizowała kilka 
sztandarowych projektów innowacyjnych. W 2020 roku 
będzie można w mierzalny sposób zweryfikować efekty 
prowadzonych prac. Pierwszym z projektów jest 
„Uruchomienie linii technologicznej do automatyzacji 
procesów przygotowania i badania pyłów kopalnianych”. 
Na potrzeby pracy linii uruchomiono 3 współpracujące 
roboty, dwa z nich to roboty z ruchomym ramieniem, 
trzeci to robot kartezjański, odpowiedzialny za obsługę 
magazynu próbek kontrolnych. Należy podkreślić, iż 
podjęte działania powinny doprowadzić do znacznego 
skrócenia czasu, w jakim służby techniczne kopalń będą 
informowane o aktualnym bezpieczeństwie wyrobisk, co 
pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pracy w zakła-
dach górniczych. Równocześnie szybko przekazana 
informacja o strefach niespełniających wymagań pozwoli 
na sprawne działania korygujące (opylanie pyłem 
danego wyrobiska), co w efekcie końcowym powinno 
znacznie skrócić czas przestojów i wpłynąć na 
podniesienie wskaźników efektywności pracy.

Kolejnym z opracowywanych projektów są działania 
dotyczące automatyzacji procesu analizy obrazów
z mikroskopu laboratoryjnego w zakresie badań paliw 
stałych. Automatyzacja pozwoli na skrócenie czasu 
analizy manualnej oraz zwiększy wydajność badań 
petrograficznych. Pełne wdrożenie nowatorskiego 
rozwiązania do rutynowych badań nastąpi w 2020 roku.

Autorskie projekty Centralnego 
Laboratorium Pomiarowo-Badawczego

CLPB pracuje nad opracowaniem metod wytwarzania 
innowacyjnych produktów – matrycowych, certyfikowa-
nych materiałów odniesienia (ang.: Certified Reference 
Material, CRM), wykorzystywanych w badaniach
i analityce paliw stałych (węgla kamiennego). Efektem 
końcowym prowadzonych prac badawczo-rozwojowych 
będzie pierwszy tego typu produkt polskiej produkcji 
posiadający dodatkowo zestaw unikalnych właściwości, 
tj. wartości przypisane (certyfikowane) pięciu podstawo-
wych parametrów: zawartość siarki, zawartość popiołu, 
zawartość rtęci oraz dwóch dodatkowych metali.
Docelową grupę odbiorców stanowią laboratoria 
badawcze korzystające z certyfikowanych materiałów 
odniesienia, jak i zakłady górnicze wykorzystujące CRM 
do kalibracji analizatorów, np. zawartości popiołu
w węglu. W 2020 r. wprowadzone zostaną na rynek 
matrycowe, certyfikowane materiały odniesienia dla
5 podstawowych parametrów jakościowych paliw stałych, 
certyfikowanych zgodnie z wymaganiami normy
ISO 17034:2016.

Opracowanie metod wytwarzania 
innowacyjnych certyfikowanych 
materiałów odniesienia (CRM) – nowa 
jakość w analityce paliw stałych.

Celem projektu realizowanego w JSW Innowacje jest 
zaprojektowanie i wdrożenie Mobilnego Punktu 
Medycznego do użytku w podziemnych wyrobiskach 
górniczych. Ideą zastosowania MPM jest skuteczne 
udzielanie pomocy medycznej już na dole kopalni oraz 
zwiększenie komfortu pracy górników związanego ze 
świadomością dostępności zabezpieczenia medycznego 
na miejscu zdarzenia.

Opracowanie Mobilnego Punktu Medycznego w postaci 
kontenera zintegrowanego z kolejkami podwieszanymi
i stacjonującego na jednym z poziomów kopalni,
z możliwością jego szybkiego przemieszczenia pomiędzy 
poziomami  do miejsca zdarzenia oraz wyposażenie go 
w niezbędny sprzęt, aparaturę i wyroby medyczne.

MPM – Mobilny Punkt Medyczny

Nowylevel.pl to platforma internetowa, której 
podstawową funkcją jest inicjowanie i stymulowanie 
procesu tworzenia się społeczności internetowej, tak aby 
efektem wymiany pomysłów i wiedzy użytkowników było 
składanie przez nich koncepcji projektowych dotyczących 
profilu działalności podmiotów Grupy JSW. Projekt 
znajduje się w fazie powdrożeniowej operacjonalizacji 
założeń.

Sfera praktyczna: Nowylevel.pl jest jednym z kanałów 
organizacyjnej i procesowej agregacji inicjatyw dla 
zwiększania innowacyjności Grupy JSW. Jego celem jest 
zwiększenie liczby zgłaszanych inicjatyw poprzez:

stymulowanie sfery społecznościowej: interakcja 
pomiędzy użytkownikami oraz twórcza wymiana myśli 
rozbudowę sfery informacyjnej: baza wiedzy 
eksperckiej oraz artykuły tematyczne.

•

•

Portal Nowy Level
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Projekt realizowany w CLPB polega na opracowaniu 
innowacyjnej metody charakteryzowania paliw stałych 
(koksujących węgli kamiennych). Efektem końcowym  
będzie opracowanie nowych rozwiązań w prowadzeniu 
procesów technologicznych w aspekcie zapewnienia 
odpowiednich parametrów koksu, bezpieczeństwa baterii 
koksowniczych oraz efektywnego kierowania gospodarką 
energetyczną i remontową w zakładach przemysłowych. 
Docelową grupę odbiorców stanowią producenci węgla 
koksującego oraz firmy związane z jego konwersją do 
koksu. W ramach projektu powstanie klasyfikator 
koksujących węgli kamiennych oraz metodyka pomiaru 
zmian objętości mieszanki wsadowej.

Prace badawczo-rozwojowe na rzecz 
opracowania innowacyjnej metody 
charakteryzowania paliw stałych

Sesja „Aktualne wyzwania laboratoriów współpracują-
cych z przemysłem”, która 12 kwietnia 2019 roku odbyła 
się w CLPB, wzbudziła duże zainteresowanie. Podczas  
spotkania w gronie przedstawicieli nauki, przemysłu oraz 
laboratoriów komercyjnych poruszono szereg istotnych 
tematów. Wśród ważnych zagadnień znalazły się: 
wymagania BAT dla koksownictwa, monitorowanie 
jakości paliw, problematyka badania i przetwarzania 
odpadów, analityka nowego paliwa wodorowego, jak 
również zagrożenia naturalne w górnictwie oraz badania 
środowiska pracy. Omówiono tematykę certyfikowanych 
materiałów odniesienia produkowanych przez CLPB 
LABTEST. Jeden z  bloków sesji został poświęcony 
innowacjom w laboratoriach, tj. automatyzacji i robo-
tyzacji, informatyzacji oraz wykorzystaniu sztucznej 
inteligencji. Ogromne zainteresowanie uczestników
w zorganizowanej przez CLPB sesji potwierdziło 
jednoznacznie potrzebę szerokiej dyskusji i wymiany 
doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki, 
laboratoriów oraz przemysłu.

Aktualne wyzwania laboratoriów 
współpracujących z przemysłem

42
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Cel 2: Szanujemy życie i zdrowie i nie idziemy 
na ustępstwa w sprawach bezpieczeństwa

103 (403)Działalność wydobywcza, ale również inne aktywności 
związane z mechaniczną przeróbką i produkcją koksu 
wiążą się z potencjalnie wysokim ryzykiem wypadków 
przy pracy. Potencjalne zagrożenie nie musi jednak 
przekładać się na wypadki, o ile obszarem tym zarządza 
się konsekwentnie w sposób rzetelny, usystematyzowany 
i sprawny. Dlatego też sprawy dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w Grupie JSW są traktowane równo-
rzędnie z produkcją i wynikiem ekonomicznym. W przy-
padku zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
(BHP) cel wydaje się oczywisty: ograniczenie liczby tego 
typu zdarzeń, w tym cel zerowej liczby wypadków 
śmiertelnych. 

Zobowiązuje też zarządzających do ciągłego 
poszukiwania i wdrażania rozwiązań technologicz-
nych pozwalających na mechanizację i automatyzację 
pracy, w tym pracy pod ziemią. Rozwiązań, które 
pozwoliłyby wycofywać ludzi z rejonów zagrożonych. 
To również zobowiązanie do wprowadzania 
rozwiązań technicznych pozwalających na 
monitorowanie pracy urządzeń oraz lokalizacji 
pracowników pod ziemią w celu ułatwienia 
ewentualnej akcji ewakuacyjnej lub poszukiwawczej. 

To konieczność aktualizowania wiedzy na temat 
bieżących zdarzeń wypadkowych i potencjalnie 
wypadkowych, zmieniających się zagrożeń oraz 
rozwiązań technicznych mogących zwiększyć 
bezpieczeństwo. Również dążenie do angażowania 

Polityka BHP zakłada utrzymanie certyfikacji 
i ciągłego doskonalenia systemów zarządzania 
w zakresie BHP. 

pracowników w udoskonalanie systemów zarządzania 
BHP, w tym wypracowywanie rozwiązań, które byłyby 
ukierunkowane na specyfikę konkretnych stanowisk 
pracy, najczęściej spotykanych zagrożeń i przyczyn 
wypadków. Konieczność prowadzenia działań komunika-
cyjnych i edukacyjnych ukierunkowanych na zmianę 
postaw i zachowań, w tym na przeciwdziałanie zagroże-
niom będącym skutkiem rutyny oraz na uwrażliwienie 
pracowników na konieczność przekazywania informacji
o zauważonych nieprawidłowościach, zagrożeniach oraz 
pomysłach na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu 
pracy. To również zobowiązanie do utrzymywania wyso-
kiej jakości szkoleń BHP, ze szczególnym uwzględnieniem 
aktualności i praktyczności omawianych zagadnień oraz 
identyfikowania najlepszych praktyk zarządczych
w obszarze BHP w poszczególnych zakładach górniczych 
i koksowniach oraz ich upowszechnianie. Polityka BHP 
zobowiązuje zarządzających do zapewniania środków 
finansowych na profilaktykę w zakresie BHP.

Analogiczne zobowiązania zostały odzwierciedlone
w Strategii zrównoważonego rozwoju na lata 
2017–2020 i dodatkowo opisane mierzalnymi 
miernikami przy pomocy celów.

Kombajn urabiająco-kotwiący
Bolter Miner 12CM30 – efektywność 
i większe bezpieczeństwo

W listopadzie 2019 roku w kopalni Budryk rozpoczął 
pracę kombajn urabiająco-kotwiący Bolter Miner 
12CM30. To pierwszy tego typu kombajn w polskim 
górnictwie.

Kombajn Bolter Miner został zakupiony przez JSW 
Innowacje, spółkę córkę Jastrzębskiej Spółki Węglowej
w 2018 roku w ramach projektu „Samodzielna obudowa 
kotwowa”. Kombajn został wyprodukowany w Stanach 
Zjednoczonych, do Polski trafił na początku sierpnia 
2019 roku. Urządzenie przetransportowano do polskiej 
siedziby firmy Komatsu w Tychach. Tam kombajn złożono 
i przeprowadzono wszystkie próby testowe. Przy okazji 
przeszkolono załogę, która obsługuje obecnie kombajn. 
Następnie maszynę ponownie rozłożono i przetrans-
portowano do kopalni Budryk, gdzie został zwieziony na 
dół. Tam w specjalnie przygotowanej komorze monta-
żowej kombajn kolejny raz złożono i przygotowano
do eksploatacji. Następnie w listopadzie cały kompleks 
rozpoczął drążenie chodnika w technologii kotwowej. 

Kombajn urabiająco-kotwiący typu Bolter Miner jest 
niezwykle wydajny. Według producenta maksymalna 
prędkość pracy wynosi 27 ton urobku na minutę, a to 
przekłada się na obniżenie kosztów. Obudowa kotwowa 
jest stosowana na całym świecie, m.in. w Australii,
w RPA, w Rosji i w Czechach. Technologia jest znacznie 
tańsza od obudowy podporowej i równie bezpieczna. 
Koszty robót przygotowawczych w kopalniach 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej stanowią poważną część 
kosztów wydobycia węgla, dlatego Spółka szuka 
efektywniejszych rozwiązań. Stosowanie obudowy 
kotwowej ma dać szansę na zmniejszenie nakładów 
ponoszonych w procesie przygotowania eksploatacji.

403-1

JSW SA wprowadziła i stosuje system zarządzania 
jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem 
informacji w zakresie: wydobywanie, przeróbka
i sprzedaż węgla na zgodność przestrzegania wymagań 
zawartych w  normach PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 
14001, PN-N-18001 oraz PN-ISO/IEC 27001. Zostało
to potwierdzone przez niezależnych audytorów.
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
w szczególności opiera się na konsekwentnej realizacji 
ustalonych działań, takich jak: opracowanie i ogłoszenie 
załodze polityki oraz celów w zakresie BHP, będących 
wyrazem zaangażowania najwyższego kierownictwa, 
określenie odpowiedzialności i uprawnień poszczegól-
nych pracowników w zakresie działań na rzecz BHP, 
zapewnienie właściwych szkoleń oraz motywowanie 
pracowników do bezpiecznej i higienicznej pracy, 
organizowanie sprawnego systemu komunikowania 
się w zakresie BHP, ocenianie ryzyka zawodowego, 
opracowanie zasad reagowania na wypadki przy 
pracy oraz wdrażanie działań korygujących i zapobie-
gawczych związanych z  bezpieczeństwem i higieną 
pracy, monitorowanie oraz audytowanie systemu 
zarządzania BHP.

W zakładach JSW SA powołani są 
Pełnomocnicy Dyrektora ds. Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania, natomiast w obszarze 
poszczególnych systemów zarządzania – 
Koordynatorzy.
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403-8
W JSW nie zostały zintensyfikowane wyłączenia
z wymagań normy systemu zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy, zarówno wśród 
pracowników własnych, jak i firm świadczących 
usługi.

W zakładach JSW SA identyfikowanie zagrożeń
i ocena ryzyka zawodowego dokonywane są 
bezpośrednio w zakładach JSW. Ma to na celu 
poprawę warunków pracy oraz ochrony zdrowia 
pracowników. Ocenę ryzyka zawodowego dla 
poszczególnych grup stanowisk przeprowadza 
zespół pracowników posiadających niezbędną 
wiedzę na temat:

oceny ryzyka zawodowego
identyfikowania zagrożeń na ocenianych 
stanowiskach pracy
oceniania szkodliwych następstw występujących 
zagrożeń
określania oraz doboru środków 
profilaktycznych.

Proces oceny ryzyka odbywa się zgodnie z proce-
durą PZB-7.01 „Identyfikacja i ocena ryzyka 
zawodowego” w ramach Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania.
Usystematyzowanie zasad dotyczących badań 
przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, 
chorób zawodowych oraz zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych w zakładach JSW SA ujęto
w procedurze PZB-7.02 „Wypadki przy pracy, 
choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe” w ramach Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania.

•
•

•

•
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403-3, 403-6, 403-7

Z uwagi na warunki pracy w kopalniach JSW, 
w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, 
obowiązywał poszerzony pakiet lekarskich badań 
profilaktycznych. Rozszerzone badania obejmują 
obowiązkowe dodatkowe badania z zakresu profilaktyki 
chorób układu krążenia dla pracowników własnych oraz 
firm świadczących usługi w ruchu zakładów górniczych 
JSW. 

Dopuszczenie pracownika do pracy na danym 
stanowisku odbywa się na podstawie orzeczenia 
lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do 
wykonywania pracy. Wszelkie dane dotyczące stanu 
zdrowia pracowników przechowywane są w ośrodku 
świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy.

403-4

403-5W celu zapewnienia wysokiego poziomu 
wiedzy, świadomości zagrożeń oraz 
odpowiednich kwalifikacji zawodowych 
pracowników w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, we wszystkich zakładach 
JSW realizowany był plan szkoleń z zakre-
su BHP oraz szkoleń i kursów podnoszą-
cych kwalifikacje. Ścisły związek pomiędzy 
kwalifikacjami zawodowymi pracowników, 
poziomem zatrudnienia a bezpieczeń-
stwem pracy wymagał, aby w zakładach 
JSW kontynuowano działania w zakresie 
prowadzenia szkoleń i kursów specjali-
stycznych oraz uzupełniania kwalifikacji 
pracowników. Szkoleniami objęte były 
wszystkie grupy pracownicze, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób zatrudnio-
nych w warunkach występujących zagrożeń 
naturalnych.

Działania z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy 
są konsultowane z pracownikami. Są oni wręcz 
angażowani w niektóre z prac. Pracownicy biorą 
udział w opracowywaniu instrukcji bezpiecznego 
wykonywania prac, procesie identyfikacji zagrożeń
i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 
jak również w konsultacjach dotyczących rozwiązań 
mających na celu zapewnienie bezpiecznych 
procesów technologicznych.

W okresach kwartalnych w zakładach Spółki odbywają 
się posiedzenia komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W skład komisji wchodzą w równej liczbie przedstawi-
ciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz 
sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pra-
cownikami, oraz przedstawiciele pracowników, w tym 
społeczny inspektor pracy. Zadaniem komisji jest 
dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej 
oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie 
podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiega-
jących wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, 
formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków 
pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego 
obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W JSW funkcjonuje i jest stale rozwijana 
wielokrotnie nagradzana internetowa platforma 
szkoleniowo-informacyjna „Strefa sztygara i nie 
tylko”, która ma na celu dostarczenie pracowni-
kom różnorodnych narzędzi i informacji służą-
cych do podnoszenia świadomości i pogłębiania 
wiedzy w zakresie bhp oraz podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych.
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Ratownicy w goglach

Przez kilka sierpniowych dni ratownicy z kopalń 
należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej podziemne 
korytarze zamienili na podziemne korytarze stworzone
w wirtualnej rzeczywistości.

– Przygotowujemy się do walki o grant z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju – powiedziała  Aldona 
Urbanek, kierownik działu szkoleń i adaptacji JSW 
Szkolenie i Górnictwo. – Chcemy stworzyć innowacyjny 
projekt oparty na wysokiej klasy aplikacji VR (Wirtualna 
Rzeczywistość). Dlatego zaprosiliśmy ratowników
z naszych zakładów, bo liczymy na ich doświadczenie, 
które pomoże w stworzeniu innowacyjnej aplikacji 
umożliwiającej szkolenie w pracy zespołowej. 
Ratownicy z kopalnianych stacji ratownictwa górniczego 
muszą jednak najpierw poznać sposób działania VR. – 
Bez wątpienia ta technika robi wrażenie, bo świat,
w który się przenosimy, jest niezwykle realistyczny – 
mówił Marek Martaus, ratownik z Ruchu Borynia.
– Jeżeli wirtualna rzeczywistość ma edukować, to jestem 
za tym, bo VR ma bardzo duży potencjał, odtwarza to,
co jest na dole. 

Według ekspertów zastosowanie technik VR w górnictwie 
ma wiele zalet. To m.in. możliwość przećwiczenia 
zachowania w sytuacjach nietypowych lub 
niebezpiecznych, ale w całkowicie kontrolowanych 
warunkach. Wirtualna rzeczywistość pozwala przede 
wszystkim na symulowanie warunków występujących 
pod ziemią oraz obserwację osób szkolonych 
w sytuacji stresowej. – Na pewno przyda się w pracy, 
to kwestia obycia ze sprzętem, choć niektórych 
warunków – temperatury czy wilgotności – nie da się 
uzyskać – uważa Paweł Panowicz, ratownik z Ruchu 
Borynia. – Wydaje mi się, że tę technologię można 
wykorzystać zarówno do szkolenia osób początkujących, 
jak i bardziej doświadczonych górników, to tylko kwestia 
oprogramowania.

Podobnie w innych kluczowych spółkach Grupy JSW 
podejście do zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy (BHP) bazuje na systemach zarządzania opartych 
na zarządzaniu jakością i ciągłym doskonaleniu. W JSW 
KOKS, w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 
funkcjonuje  System Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001. Kwestie BHP są 
przedmiotem dialogu i współpracy ze stroną społeczną
w ramach Komisji BHP i Społecznej Inspekcji Pracy.
W Spółce opracowano szereg aktów normatywnych
i procedur sprzyjających nadzorowaniu BHP w  postaci 
zarządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
wraz z instrukcjami oraz procedury: 

identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego 
(metodyka RISC SCORE) 
zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

•

•

403-1, 403-2 403-6, 403-7

Przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie zagro-
żeniom życia i zdrowia pracowników oraz stałą poprawę 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane 
są z udziałem lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę 
zdrowotną nad pracownikami (z zachowaniem tajemnicy 
lekarskiej oraz zgodnie z polityką bezpieczeństwa 
informacji). Warto również wspomnieć organizowanie 
akcji profilaktycznych, które przyczynić się miały do 
szeroko rozumianej poprawy zdrowia pracowników 
(szczepienia, akcja ginekologiczna, badania na obecność 
HCV), czy akcje edukacyjne (przeciwdziałanie używaniu 
tytoniu).

403-1, 403-2

Podobnie sytuacja kształtuje się w PGWiR, w którym 
kwestie związane z pracownikami regulowane są przede 
wszystkim przez Zintegrowany System Zarządzania. 
Analogicznie w przypadku Jastrzębskich Zakładów 
Remontowych (JZR), w których w ramach Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania funkcjonuje system zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą
PN-N-18001:2004. Tylko w tej spółce w celu identyfikacji 
zagrożeń związanych z pracą i oceną ryzyka zawodowego 
w 2019 roku przeprowadzono 98 kontroli na stanowiskach 
pracy oraz 15 analiz oceny ryzyka zawodowego. Celem 
było przede wszystkim skontrolowanie poziomu bezpie-
czeństwa i eliminacja ewentualnych zagrożeń na 
stanowiskach pracy.

W mniejszych spółkach, zwłaszcza takich, których 
działalność operacyjna nie wiąże się z tak istotnymi 
zagrożeniami BHP, na jakie napotyka górnictwo czy 
koksownictwo, kwestie BHP zarządzane są w oparciu 
o stosowne zarządzenia, regulaminy i instrukcje.
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Pożar w Ruchu Szczygłowice

W sobotę 26 stycznia 2019 roku o godzinie 4.30 
w kopalni Knurów-Szczygłowice, Ruch Szczygłowice 
wykryto pożar. 

Do zdarzenia doszło  w chodniku badawczym 16b 
w pokładzie 407/3 na poziomie 850 po robotach 
strzałowych. Służby kopalniane natychmiast podjęły 
akcję ratowniczą. W strefie zagrożenia znajdowało się 
10 pracowników kopalni. Nikt nie ucierpiał, wszyscy 
bezpiecznie opuścili zagrożony rejon. 

W ramach akcji ratownicy podjęli prace związane
z odizolowaniem zagrożonego rejonu od pozostałej 
części kopalni. W poniedziałek około godziny 3 rano 
ratownicy zakończyli izolowanie wyrobiska, które 
zabezpieczyli korkiem przeciwwybuchowym wodnym.
Po upływie 12 godzin rozpoczęli prace polegające na 
przywróceniu wentylacji w pozostałej części wyrobiska, 
co zajęło im dwa dni.  

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach zbadał przyczyny 
i okoliczności zdarzenia. W kopalni została powołana 
komisja ds. zagrożeń poszerzona o rzeczoznawców. 

Pożar endogeniczny 
w KWK „Knurów-Szczygłowice”

Pożar w KWK „Pniówek”

CEL 3
Szanujemy
każdego
człowieka, naszą
wspólnotę, biorąc
współodpowie-
dzialność za
Grupę JSW
i jej majątek 
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1 listopada 2019 roku doszło do pożaru endo-
genicznego w KWK „Knurów-Szczygłowice” 
w chodniku badawczym 850 m pod ziemią
w wyniku samozagrzania się węgla. Z zagrożonego 
rejonu ewakuowano 8 górników, żaden z nich nie 
doznał uszczerbku na zdrowiu. Pożar ugaszono
6 listopada 2019 roku.

20 listopada 2019 roku w KWK Pniówek wykryto 
pożar. Do zdarzenia doszło w drążonej pochylni
B-1 w pokładzie 404/4+405/1 poz. 1000.
W strefie zagrożenia znajdowało się 52 pracow-
ników kopalni, którzy w wyniku podjętej akcji 
ratowniczej bezpiecznie opuścili zagrożony rejon. 
W związku ze skutecznym ugaszeniem pożaru 
endogenicznego oraz brakiem objawów świadczą-
cych o podwyższonym poziomie zagrożenia poża-
rowego nie zaistniała konieczność utworzenia pola 
pożarowego oraz wyizolowania zasobów węgla.
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Cel 3: Szanujemy każdego człowieka, naszą wspólnotę, 
biorąc współodpowiedzialność za Grupę JSW i jej majątek

103 (401)Każda organizacja zatrudniająca setki osób – a Grupa 
JSW na koniec 2019 roku zatrudniała około 30,6 tys. 
osób, w tym około 22,4 tys. w samej Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej – narażona jest na to, że może w niej docho-
dzić do zachowań, które niekoniecznie muszą być 
zachowaniami dopuszczalnymi. Musi brać pod uwagę 
zagrożenia związane 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 nieakcepto-
walne. Musi również mieć świadomość, że mimo 
najstaranniejszych procedur rekrutacyjnych, w tak dużej 
grupie mogą się znaleźć również osoby nieuczciwe.

Wyzwaniem, przed jakim stanęła Grupa JSW w chwili 
przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju na lata 
2017–2020 była budowa jednolitej kultury organiza-
cyjnej, która nie tylko wspierałaby innowacyjność
i nastawienie na efektywność, ale również  postawy 
związane z poszanowaniem majątku spółek, osób 
trzecich, jak również po prostu innych osób (m.in. 
współpracowników lub podwładnych). Na szczególną 

W odniesieniu do praw człowieka i przeciwdziałania 
dyskryminacji w Grupie JSW podejście zarządcze opiera 
się na głębokim przekonaniu o tym, że każdy człowiek 
posiada niezbywalną godność, z racji której przysługuje 
mu szereg niezbywalnych praw. Ta personalistyczna 
filozofia działania znajduje swoje odzwierciedlenie 
w zapisach Powszechnej deklaracji praw człowieka 
(przyjętej i proklamowanej rezolucją Zgromadzenia 
Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 
10 grudnia 1948 r.) oraz w innych fundamentalnych 
dokumentach, z których należy przede wszystkim 
wymienić konwencję Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. 

406-1

Prawa człowieka i przeciwdziałanie
dyskryminacji

uwagę zasługuje konieczność eliminowania wszelkich 
przypadków związanych z potencjalną dyskryminacją, 
mobbingiem, łamaniem praw pracowniczych i innymi 
zachowaniami nieetycznymi. Na wszystko to nakłada
się specyfika Spółki i branży, tj. m.in.:

, a tym samym 
zwiększone ryzyko innych niż tylko służbowe powiązań 
pomiędzy konkretnymi pracownikami, co może rodzić 
typowe konflikty interesów (chodzi zarówno o zwiększone 
zagrożenie nepotyzmem, związane z tym, że w zakładzie 
pracować mogą członkowie rodzin i krewni, ale też np. 
animozje między konkretnymi osobami itp.)

, przy jednoczesnym, obecnym w  mentalności 
wielu osób, postrzeganiu kobiet marginalizującym ich 
role zawodowe.

rekrutowanie się pracowników często ze 
stosunkowo niewielkich społeczności

tradycyjne zdominowanie górnictwa przez 
mężczyzn

W związku z powyższym Jastrzębska Spółka Węglowa 
oraz jej spółki zależne zobowiązują się do poszanowania 
praw człowieka określonych w Powszechnej deklaracji 
praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem tego,
że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności 
i w swych prawach (Art. 1 Powszechnej deklaracji praw 
człowieka), oraz nieakceptowania jakichkolwiek form 
różnicowania lub dyskryminacji osób, a w konsekwencji 
zapewniania równych szans bez względu na różnicę rasy, 
kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub 
inne przekonania, narodowość, pochodzenie społeczne, 
majątek, urodzenie lub jakiekolwiek inne różnice (Art. 2 
Powszechnej deklaracji praw człowieka). 

W szczególności będzie dążyć do zobowiązania 
dostawców i podwykonawców do przestrzegania praw 
człowieka oraz doskonalenia wewnętrznych mechani-
zmów mających ograniczać tego typu zagrożenia
w stosunku do zatrudnionych, członków społeczności 
lokalnych, jak i wszystkich innych interesariuszy. 
Deklaruje ciągłe doskonalenie istniejących mecha-
nizmów skargowych, w tym możliwości powszechnego 
anonimowego zgłaszania potencjalnych naruszeń czy 
przypadków dyskryminacji. Zakłada też monitorowanie 
przestrzegania praw człowieka oraz przeciwdziałanie 
dyskryminacji i publiczne raportowanie wpływu na prawa 
człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków 
ich naruszeń. Będzie również dążyć w przypadku kluczo-
wych transakcji (np. fuzje, przejęcia) do stosowania 
procesu due diligence w odniesieniu do praw człowieka 
lub przeciwdziałania dyskryminacji. Deklaruje powstrzy-
mywanie się od ekspansji zagranicznej, w sytuacji,
w której kultura prawna kraju inwestycji stwarzałaby 
istotne ryzyko łamania praw człowieka.

Jastrzębska Spółka Węglowa oraz jej spółki 
zależne czują się zobligowane do szczególnej 
troski w odniesieniu do zagrożeń związanych
z naruszeniem któregokolwiek z tych praw
w działalności Grupy JSW, jak i w branży, 
w której Grupa JSW działa. 

Specyfika ta może, ale nie musi przekładać się na 
bardzo konkretne zagrożenia. Co więcej, może być 
racjonalnie wykorzystana w zarządzaniu. Przykładowo: 
obecność całych rodzin, związana zresztą nie tylko
z rekrutowaniem się pracowników z małych społeczności 
może, ale nie musi oznaczać nepotyzmu. Może właśnie 
stać się czynnikiem i wartością współtworzącą zdrową 
kulturę organizacyjną. Mało który zawód ma bowiem
tak silne tradycje i prestiż jak górnictwo. Jest to swego 
rodzaju dziedzictwo, które jest wciąż przekazywane
z dumą z ojca na syna. Nie jest też przypadkiem,
że o górnictwie często mówi się jak o sztuce górniczej,
a nie tylko o wykonywanym zawodzie. Oczywiście 
równocześnie wszelkie przejawy zachowań negatywnych 
muszą być piętnowane. W tym w szczególności 
jakiekolwiek przejawy braku szacunku dla kobiet.
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W poszczególnych spółkach Grupy JSW prowadzone są 
szkolenia zarówno dla kadry zarządzającej, jak i pra-
cowników. Na przykład w 2018 roku w JSW SA został 
przeprowadzony cykl szkoleń, w ramach którego 
przeszkolono około 700 pracowników Spółki w zakresie 
przeciwdziałania mobbingowi oraz wyeliminowania 
przypadków związanych z dyskryminacją, łamaniem 
praw pracowniczych i zachowaniami nieetycznymi.
W 2019 roku spółki należące do Grupy JSW współ-
pracowały w zakresie opracowania jednolitych 
standardów postępowania w zakresie wdrożenia 
Systemu Compliance, którego elementami są:

Znowelizowany Kodeks etyki Grupy Kapitałowej JSW
Polityka compliance
Polityka antykorupcyjna
Polityka zatrudniania krewnych i osób bliskich 
Grupy Kapitałowej JSW
Polityka wręczania i przyjmowania prezentów 
Grupy Kapitałowej JSW,
Polityka zarządzania konfliktem interesów
[szczegóły patrz: „System Compliance” oraz 
„Kodeks etyki Grupy JSW”]. 

Żadne z niepożądanych zjawisk nie występowało
w większym natężeniu. 

•
•
•
•

•

•

Liczba zgłoszonych przypadków mobbingu 
i dyskryminacji pracowników [406-1]

*Prace komisji ostatecznie nie potwierdziły żadnego 
 z 3 przypadków mobbingu w 2019 roku.

Badania pracownicze

Kluczowym krokiem wdrażania Strategii zrównoważo-
nego rozwoju na lata 2017–2020 jest dobre zdiagnozo-
wanie aktualnej sytuacji poprzez wdrożenie cyklicznego 
badania kultury organizacji i zadowolenia pracowników 
JSW. Pierwsze badanie, choć planowane było na rok 
2018, zrealizowano jeszcze w grudniu 2017 roku. 
Kolejne odbyło się w grudniu 2018 i 2019 roku. Ankiety, 
zbierane w urnach, miały charakter poufny, a wyniki 
badania, zwłaszcza te krytyczne, stały się cennym 
źródłem wiedzy na temat obszarów wymagających 
doskonalenia i naprawy. Po analizie badania zdecydo-
wano się kontynuować działania mające na celu 
budowanie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, 
stworzyć dokument określający tryb postępowania 
w przypadku wystąpienia zjawisk niepożądanych 
oraz kontynuować pracę nad jednolitym układem 
zbiorowym pracy.

Wspieranie pracowników 
w rozwoju osobistym

Grupa JSW jest przekonana o tym, że każdy pracownik 
ma prawo i wręcz powinien się rozwijać, zgodnie
z posiadanymi predyspozycjami i zdolnościami. Dlatego 
też stara się w miarę możliwości budżetowych i orga-
nizacyjnych wspierać pracowników w podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych. W praktyce oznacza to udział 
pracowników w organizowanych przez pracodawcę 
szkoleniach czy kursach językowych. Szczegółowe zasady 
korzystania z możliwości podnoszenia kwalifikacji pra-
cowników zostały opisane w dokumentach wewnętrznych 
poszczególnych spółek, takich jak np. polityki, regula-
miny, zarządzenia. W niektórych przypadkach zasady nie 
zostały ujęte w dokumentach formalnych, a potrzeby 
szkoleniowe są identyfikowane na bieżąco. 

W doborze optymalnych programów rozwojowych 
pomaga wprowadzenie w JSW sformalizowanej oceny 
kompetencji pracowników. 

W 2019 roku kilkudziesięciu pracowników Grupy JSW 
wzięło udział w dedykowanych studiach podyplomowych 
Executive MBA, które były elementem programu rozwo-
jowego kadry menedżerskiej Grupy. Dedykowane studia 
podyplomowe organizowane były również w innych 
specjalistycznych dziedzinach. 

404-2

Grupa JSW

mobbingu 2 3*

dyskryminacji pracowników 0 0

w tym JSW

mobbingu 1 1*

dyskryminacji pracowników 0 0

Liczba zgłoszonych przypadków 20182019 Liczba godzin szkoleniowych 
[404-1] 20182019

Średnio na pracownika w JSW16,8029,10

Średnio na pracownika w GK 8,1015,00
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Platforma VR (Virtual Reality) 
(JSW Szkolenie i Górnictwo)

21 lutego 2019 roku uruchomiono w JSW SIG 
nowoczesną pracowni R (irtual Reality). Decyzja
o procesie stopniowego przenoszenia ciaru 
szkoleniowego na R była powodowana wieloma 
wzgldami, m.in. chcią wikszego zaangaowania 
uczestników podczas szkolenia oraz efektywniejszego 
nabywania przez nich wiedzy. Coraz czstszym 
problemem podczas tradycyjnych szkole jest bowiem 
brak zainteresowania i zaangaowania ze strony 
szkolonych oraz szybki spadek koncentracji 
uczestników. Dodatkowym problemem jest równie 
ograniczona moliwość zdobycia doświadczenia 
poprzez praktyczne działanie. Na potrzeby pracowni 
R powstał film 360 Wirtualno Gruba, którego 

głównym załoeniem było przyblienie przyszłym 
pracownikom sektora górniczego środowiska pracy
w podziemiach. Film został zrealizowany na KWK 
Pniówek, a jego ostateczna wersja została oddana 
do uytku 18 września 2019 roku. Uczestnicy szkole 
w sali R mają równie moliwość praktycznego 
działania w aplikacji Roboty strzałowe, podczas 
której nie tylko zapoznają si ze środowiskiem 
wirtualnym, ale równie mogą  poczuć si jak
w przodku i poznać procedury postpowania
w pracy górnika strzałowego.

Rozpoczęcie prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacji dla sektora Górnictwa 
w Polsce (JSW Szkolenie i Górnictwo oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Wyzwaniem, przed którym stanło wiele firm w dobie 
integracji europejskiej i przepływu pracowników, jest 
konieczność zapewnienia Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji, który umoliwiłby porównywanie kwalifikacji 
nadawanych w kraju i w innych krajach Unii Europejskiej. 

Akademia Zarządzania 
Projektami GK JSW

W czerwcu 2019 roku uruchomiono w ramach grupy 
kapitałowej Akademi Zarządzania Projektami GK JSW. 
Jest to wany etap związany z przeobraeniem grupy 
kapitałowej w organizacj projektową . Akademia 
Zarządzania Projektami ma słuyć poszerzeniu wiedzy, 
rozwojowi kompetencji oraz wymianie dobrych praktyk. 
To projekt, który objął szeroką grup pracowników GK 
JSW. Jej zadaniem jest równie ujednolicenie zasad, 
zgodnie z którymi realizowane bdą projekty i inwestycje 
w Grupie Kapitałowej JSW. Akademia ma słuyć 
poszerzaniu wiedzy oraz rozwojowi kompetencji. 
Przesłaniem Akademii jest aby wszyscy uczestnicy 
procesu znali i rozumieli obowiązujące zasady. 
W ramach działalności Akademii Zarządzania Projektami 
przeprowadzono szkolenie przygotowujące do certyfikacji  
IPMA le.D. W szkoleniu wziło udział 13 osób. Byli to 
pracownicy Jastrzbskiej Spółki Wglowej, JSW KOKS, 
JSW Innowacji oraz Jastrzbskich  Zakładów Remonto-
wych, JSW Szkolenie i Górnictwo.

Działania te są związane z przyjciem 16 maja 2019 
roku Uchwałą 333/I/2019 Zarządu JSW SA zaktualizo-
wanego dokumentu Metodyki zarządzania programami
i projektami GK JSW. Platforma R (irtual Reality).

W sektorze górnictwa w Polsce nie podejmowano do tej pory kompleksowych działa mających na celu powołanie 
podobnej inicjatywy. Brak jest jednolitego systemu kształtowania kompetencji zawodowych do realnych potrzeb sektora 
górniczego. Główną ideą przyjtą przy opracowaniu ram sektorowych jest tworzenie ich przez bran dla brany.
Do współpracy, poza JSW SIG i AGH, zostali zaproszeni równie eksperci z nastpujących firm/instytucji: Główny Instytut 
Górnictwa, KGHM Polska Mied SA, PGNiG SA, PGE GiEK SA, LW Bogdanka SA, JSW Innowacje SA, JSW KWK 
Pniówek, Wyszy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Kopal Odkrywkowych, Zespół Szkół Zawodowych w Rybniku, 
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Ministerstwo Środowiska, Grupa Gumułka.

czytelny plan budowania 
i rozwoju zespołu poprzez 
uporządkowanie zestawu 
kwalifikacji wanych z punktu 
widzenia interesariuszy sektora, 
czyli poszukiwanych przez 
pracodawców

jednolity i miarodajny 
sposób oceny potencjału 
pracowników – moliwy 
dziki łatwości porównywania 
kwalifikacji i identyfikowania 
potrzeb pracodawcy

otwarte drzwi do współpracy 
na rynku europejskim, dziki 
rozpoznawalności kwalifikacji 
i wiarygodności kompetencyjnej 
kapitału ludzkiego firmy

pewne planowanie 
długoterminowych inwestycji 
i dróg rozwoju organizacji – 
dziki moliwości identyfikowania 
luk kompetencyjnych na rynku 
oraz realnemu wpływowi
na zmiany w programach 
kształcenia

skuteczną odpowied na 
deregulację w brany  
Sektorowa Rama Kwalifikacji 
(SRK) umoliwia sporządzanie 
rekomendacji czy standardów 
dotyczących zatrudnienia osób 
na poszczególnych stanowiskach 
w przedsibiorstwie bez potrzeby 
tworzenia nowych regulacji

1

4

2 3

5 6

Chodzi o odniesienie ich do poziomów Polskiej Ramy 
Kwalifikacji (PRK), a za jej pośrednictwem do poziomów 
Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). Sektorowe Ramy 
Kwalifikacji (SRK) oferują szereg korzyści:

wiarygodną weryfikację 
kompetencji kandydatów 
do pracy i przez to 
efektywniejszą rekrutacj
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CEL 4
Szanujemy
nieodnawialne
zasoby 
poprzez ich
efektywne
wykorzystanie
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Opracowanie programów nauczania 
do umiejętności dodatkowych dla zawodów
(DUZ) dla branży górniczo-wiertniczej 
(JSW Szkolenie i Górnictwo)

Celem głównym projektu realizowanego w konsorcjum 
z Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu jest 
opracowanie zestawu w okresie od 1.01.2020
do 31.12.2020 dodatkowych umiejętności zawodowych 
w zakresie 7 zawodów szkolnictwa branżowego (branża 
górniczo-wiertnicza), dla których określone zostaną 
efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, 
wraz z programami ich nauczania we współpracy 
z trzema pracodawcami. 

Dzięki realizacji projektu i jego celu głównego złago-
dzone zostaną problemy związane z ograniczonym 
dostępem, a w przypadku niektórych zawodów wręcz 
brakiem dostępu do materiałów dydaktycznych wspo-
magających nauczanie. Projekt wpisuje się ponadto
w zapisy takich dokumentów jak: Europa 2020, Inicja-
tywa na rzecz młodzieży, Strategia rozwoju kapitału 
ludzkiego, Średniookresowa strategia rozwoju kraju.
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Cel 4: Szanujemy nieodnawialne zasoby 
poprzez ich efektywne wykorzystanie

103 (302)
103 (305)
103 (306)

Zrównoważony rozwój i kwestia ochrony środowiska ma 
wiele aspektów. Z jednej strony to długoterminowa 
strategia rozwoju, tj. takie rozwijanie modelu bizneso-
wego i produktów, które będzie uwzględniać zmiany 
zachodzące w otoczeniu przyrodniczym i  społecznym,
w tym np. zmiany klimatyczne. Planowanie, które będzie 
stanowić odpowiedź na wyzwania, czyli odejście od 
filozofii „business as usual”. Z jednej strony adaptację
do zmian, traktowanie tych zmian jako wyzwania, 
będącego szansą. 

Jednak na poziomie strategicznego zarządzania opera-
cyjnego należy już dziś efektywnie zarządzać bieżącym 
oddziaływaniem na otoczenie, tj. zapewnić poprawne 
funkcjonowanie wszystkich systemów, a w efekcie 
bezpieczeństwo środowiskowe. Jednocześnie wszystkie
te systemy, wraz z modelem biznesowym, ewoluować 
muszą w stronę rozwiązań jeszcze efektywniejszych
i zgodnych z filozofią zrównoważonego rozwoju.

Podstawowe kierunki działań związanych z ochroną 
środowiska zostały sprecyzowane w Strategii zrówno-
ważonego rozwoju na lata 2017–2020, dzielącej się 
właśnie na dwie wspomniane kategorie zdefiniowane
w dwóch celach:

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 eliminowa-
ne. Otwiera to przestrzeń do bardzo wielu projektów 
badawczych i do poszukiwania innowacyjnych roz-
wiązań, które pomogą działać w sposób efektywny
i opłacalny, chroniąc jednocześnie otoczenie przyrod-
nicze. To niewyczerpalne pole do prowadzenia badań 
przez ośrodki naukowe przy zaangażowaniu przemysłu. 
To bodziec do poszukiwania nowatorskich, skutecznych
i efektywnych kosztowo technologii. To również obszar 
potencjalnego dialogu: między konkurentami, z nauką,
z administracją rządową. Problemy i cele są wspólne, 
istnieje więc możliwość wspólnego znajdowania rozwią-
zań – z korzyścią dla konkurencyjności biznesu i dla 
środowiska. To również sukcesywne, ale bardzo 
konsekwentne i daleko idące zmiany, które pozwalają 
zaadaptować model biznesowy do konsekwencji 
ekonomicznych zmian klimatycznych.

W przyjętej Strategii Grupy JSW 2020–2030 wyznaczone 
zostały podstawowe kierunki działań Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA oraz spółek od niej zależnych 
w obszarze ochrony środowiska, w tym w zakresie śladu 
węglowego oraz innych emisji, Jastrzębska Spółka 
Węglowa oraz jej spółki zależne zobowiązują się do 
planowania strategicznego z uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, w tym poszukiwania takich 
rozwiązań technologicznych, procesowych i produkto-
wych, które będą wspierać zrównoważony rozwój;  
będzie się dążyć do poszerzania oferty produktowej
o produkty pozwalające na szeroko rozumiane ograni-
czanie negatywnego oddziaływania człowieka na 
środowisko naturalne (np. absorbenty węglowe). 

Podejście JSW w zarządzaniu środowiskowym

JSW zobowiązuje się do:

Przestrzegania wymagań prawnych i innych 
uregulowań środowiskowych mających zastosowanie 
w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej
Planowania strategicznego obejmującego 
poszukiwanie rozwiązań technologicznych, 
procesowych i prawnych uwzględniających zasady 
zrównoważonego rozwoju oraz wspierające 
przeciwdziałanie zmianom klimatu
Aktywnego angażowania się w ochronę środowiska 
na poziomie działalności operacyjnej, działania na 
rzecz poszanowania zasobów przyrody i minimalizacji 
oddziaływania na środowisko na każdym etapie 
produkcji
Podejmowania działań mających na celu budowanie 
świadomości środowiskowej wśród pracowników, 
dostawców, klientów i innych interesariuszy
Efektywnego wykorzystania surowców naturalnych, 
efektywnego zagospodarowania surowców 
towarzyszących wydobyciu węgla koksującego i jego 
dalszej przeróbce (np. metan, woda dołowa, 
kruszywo górnicze) na każdym etapie budowania 
wartości ekonomicznej
Optymalizacji energochłonności działalności 
operacyjnej oraz dążenia do pozyskiwania energii 

•

•

•

•

•

•

ze źródeł własnych, bazujących na wykorzystaniu 
nowatorskich technologii gospodarczego wykorzysta-
nia surowców towarzyszących wydobyciu węgla (np. 
metanu z odmetanowania kopalń) i odnawialnych 
źródeł energii (np. fotowoltaika)
Planowania prac w sposób ograniczający skalę szkód 
górniczych oraz terminowe podejmowanie działań 
naprawczych i odszkodowawczych w odniesieniu do 
poszkodowanych
Rekultywowania i przywracania do użytku terenów 
poprzemysłowych, zmienionych działalnością 
górniczą
Cyklicznego monitorowania wyników środowiskowych 
przez najwyższe władze spółki oraz ustanowienia 
planów i celów dotyczących głównych parametrów 
emisji w długoterminowym planowaniu spółki oraz 
ich regularnych obliczeń i pomiarów (m.in. ślad 
węglowy, emisje do gleby, wody, powietrza itp.)
Uwzględniania aspektu środowiskowego w procesach 
zakupowych, zobowiązania dostawców i podwyko-
nawców do dbałości o środowisko naturalne 
(klauzule w umowach);
Komunikowania interesariuszom swoich wymogów 
oraz wyników w zakresie ochrony środowiska
i zapobiegania zmianom klimatu.

•

•

•

•

•

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 zapewnienie 
bieżącego bezpieczeństwa środowiskowego 
(Cel 5: Szanujemy środowisko naturalne oraz 
najbliższe otoczenie przyrodnicze i społeczne 
terenów, na których JSW prowadzi swoją działalność)
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Produkty przyszłości

Grupa JSW jest ważnym producentem nie tylko węgla 
koksowego i koksu, ale także produktów węglopochod-
nych powstających w procesie koksowania. Należy do 
nich gaz koksowniczy, surowa smoła koksownicza, 
benzol, siarka i siarczan amonu. 

JSW Innowacje poszukuje nowych rozwiązań w zakresie 
górnictwa, koksownictwa i przetwórstwa węgla wraz
z określeniem nowych możliwości i kierunków 
zagospodarowania produktów procesu koksowania. 
W tym celu zainicjowano projekt „Sprzedaż produktów 
węglopochodnych” oraz projekt związany z pozyskaniem 
czystego wodoru z gazu koksowniczego „COKE – 2 - H”. 2

Ich celem jest wdrożenie w Grupie JSW technologii 
głębokiego przetwórstwa produktów węglopochodnych 
pozwalających na wydłużenie łańcucha wartości 
produktów Grupy JSW. W przypadku wdrożenia 
proponowanych technologii zwiększy się gama 
oferowanych produktów, a to pozwoli na wzrost 
przychodów Grupy JSW z nowych segmentów 
działalności. Preferencyjnymi technologiami głębokiego 
przetwórstwa substancji węglopochodnych będą czyste 
technologie węglowe, które umożliwią produkcję 
materiałów nowej generacji, których zastosowanie 
pozwoli na obniżenie niekorzystnego wpływu śladu 
węglowego na środowisko. 

Założeniem głównym realizacji projektu „COKE – 2 - H” 2

jest uzyskanie wodoru wysokiej czystości (99,999% H) 2

z przeznaczeniem dla elektromobilności. W pierwszej 
kolejności zidentyfikowano partnerów posiadających 
wysokie kompetencje i potencjał techniczno-techno-
logiczny do wdrożenia z JSW Innowacje technologii 
separacji wodoru wysokiej czystości z gazu koksownicze-
go. Na podstawie przeprowadzonej analizy dostawców 
technologii oraz ich referencji, w tym wizyt referencyj-
nych, podjęto decyzję o opracowaniu studium 
wykonalności w oparciu o wybraną technologię

203-2 w warunkach polskich. Opracowane studium zawiera 
analizę dwóch skali produkcyjnych (instalacja wielko-
skalowa i pilotażowa), a także pozwala na oszacowanie 
możliwości wdrożenia dojrzałej technologii separacji 
wodoru w Grupie JSW, wskazując szanse i zagrożenia 
dla każdego wariantu. W związku z tym, że prognozy 
dotyczące rozwoju rynku wodoru wysokiej czystości
(w branży chemicznej, spożywczej, metalurgicznej),
a także elektromobilności i do awaryjnych źródeł zasila-
nia wskazują, że rynek ten będzie się dynamicznie 
rozwijał w najbliższych latach, JSW Innowacje w oparciu 
o przeprowadzone rozpoznanie i analizy, jak również 
wykonane studium wykonalności wykonało wielo-
wariantową analizę możliwości wdrożenia technologii 
produkcji wodoru w Grupie JSW. Wyniki tych prac 
stanowią podstawę do podjęcia kierunkowej decyzji 
dalszego trybu i sposobu realizacji projektu przez Grupę 
JSW. Dalsza realizacja projektu we wskazanej formule 
(B+R lub inwestycyjnej) planowana była na przełom
I i II kwartału roku 2020.

JSW w Hydrogen Europe

W marcu 2019 roku Jastrzębska Spółka Węglowa 
przystąpiła do Hydrogen Europe, Europejskiego 
Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. Prestiżowa 
organizacja skupia ponad 100 firm, 68 organizacji 
badawczych oraz 13 stowarzyszeń krajowych, które 
aktywnie działają na rzecz rozwoju przyjaznych 
środowisku technologii wodorowych.
Jastrzębska Spółka Węglowa stawia na wodór jako 
paliwo przyszłości, intensywnie pracując nad 
innowacyjnymi technologiami, które umożliwią 
efektywną produkcję tego ekologicznego źródła energii 
w koksowniach wchodzących w skład Grupy JSW. 
Przystąpienie JSW do Hydrogen Europe skutkuje 
pogłębieniem współpracy z największymi firmami, 
instytutami oraz stowarzyszeniami stawiającymi na 
przemysłowe wykorzystanie wodoru. Dla Grupy JSW 
oznacza to nowe możliwości, w tym dostęp do cennego 
know-how oraz najnowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych. 

Planowana instalacja pozwoli na wyprodukowanie 
ok. 8 tys.t/rok wodoru o czystości 99,999% H,2
co zabezpieczyłoby roczne zapotrzebowanie dla ponad 
900 autobusów lub ponad 4000 samochodów 
osobowych z napędem wodorowym. 

Hydrogen Europe z siedzibą w Brukseli to najważniejsze  
europejskie stowarzyszenie wodoru i ogniw paliwowych. 
Stale współpracuje z Komisją Europejską oraz naj-
ważniejszymi krajowymi instytucjami, państwowymi 
urzędami, uczelniami oraz ośrodkami naukowymi na 
rzecz rozwoju ogniw paliwowych i technologii wodo-
rowych. Do stowarzyszenia należą m.in. 3M, Airbus, 
Alstom, Anglo American, Audi, BMW Group, China 
Energy, General Motors, Toyota.
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Grupa JSW jest największym 
producentem węgla 
koksowego w Unii 
Europejskiej i produkuje 
około 

3,2 mln ton 
koksu rocznie. 

Koksownie należące do 
Grupy  JSW mają potencjał 
produkcyjny sięgający 

72 tys. ton 
wodoru rocznie. 
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JSW Innowacje intensywnie rozpatruje technologie 
głbokiego przetwórstwa surowej smoły koksowniczej, 
która jest ródłem wielu półproduktów. Surowa smoła 
koksownicza w celu wydzielenia składników moliwych 
do dalszych zastosowa praktycznych musi zostać 
poddana w pierwszym etapie rozdestylowaniu na pak 
mikki i oleje oraz fenole. Dopiero dwa-trzy kolejne 
etapy przetwórstwa smoły pozwolą na uzyskanie 
produktów rynkowych. Jest to bardzo wany krok w celu 
wyprodukowania zaawansowanych materiałów 
wglonośnych, bdących obecnie poądanymi 
surowcami dla brany hi-tech, w tym włókien wglowych 
i anod akumulatorów litowo-jonowych. W ramach 
realizowanego w Grupie JSW projektu Sprzeda 
produktów wglopochodnych, JSW Innowacje 
rozpoznało moliwości gospodarczego wykorzystania 
substancji wglopochodnych produkowanych przez 
koksownie Grupy JSW. 

 

Projekty innowacyjne mają na celu wdroenie czystych 
technologii wglowych, wdroenie idei gospodarki 
obiegu zamknitego, a take wytwarzanie produktów 
wglowych mających korzystny wpływ na ochron 
środowiska. Jedną z takich inicjatyw jest planowana 
budowa zakładu produkcji adsorbentów wglowych 
wytwarzanych z wgla z kopal JSW SA i koksowych 
adsorbentów pylistych wytwarzanych w koksowni JSW 
KOKS SA. Realizacja tego projektu umoliwi produkcj 
zaawansowanych materiałów wglowych dla ochrony 
środowiska. Formowane adsorbenty wglowe słuą do 
oczyszczania wód i gazów w procesach przemysłowych, 
w tym równie do oczyszczania wody pitnej, wody do 
produkcji napojów. Filtry ze złoem wglowym są coraz 
czściej spotykane równie w gospodarstwach 

JSW Innowacje opracowało studium koncepcyjne, 
w którym okrelone zostały moliwoci i warunki 
wdroenia oraz szacowane nakłady inwestycyjne 
do poniesienia w Grupie JSW w zakresie 
technologii głębokiego przetwórstwa smoły 
koksowniczej.

domowych. Pyliste adsorbenty koksowe pozwolą 
natomiast zredukować emisj rtci ze spalin,
w szczególności z energetyki wglowej i cementowni.
W ramach realizowanego w JSW Innowacje SA projektu 
Pyliste Adsorbenty Koksowe i Formowane Adsorbenty 
Wglowe przeprowadzane są testy przemysłowe 
pylistego adsorbentu koksowego na pracujących ciągach 
technologicznych energetyki konwencjonalnej, 
działającej w oparciu o wgiel brunatny. Wyniki bada 
pozwolą na podjcie kierunkowych decyzji co do 
dalszego sposobu i trybu realizacji projektu.

Gaz z odmetanowania kopal, składający si z około 
45% metanu, jest dobrym surowcem do dalszych syntez 
chemicznych. Gaz ten moe być zastosowany do 
produkcji nanostruktur wglowych. Zagospodarowanie 
metanu poprzez jego chemiczne przetwórstwo łączy si
z wdroeniem idei gospodarki obiegu zamknitego. 

Efektem projektu badawczego prowadzonego przez JSW 
Innowacje pod nazwą Nanostruktury wglowe – CNT 
nanorurki ma być nie tylko efektywniejsze zagospoda-
rowanie gazu bdącego produktem ubocznym pracy 
kopalni, ale równie wytwarzanie nanostruktur bdących 
wysublimowanym materiałem o szerokim wachlarzu 
zastosowa, w tym do wytwarzania kompozytów wyko-
rzystywanych do produkcji lekkich i wytrzymałych mecha-
nicznie konstrukcji inynierskich, poprzez dodatki do farb 
i powłok ochronnych o szczególnych własnościach, 
elektronik i przemysł zbrojeniowy. Zastosowanie nano-
struktur wglowych zwiksza wytrzymałość materiałów
i ich podatność na zuywanie si, co z kolei przyczynia 
si do zmniejszenia ilości odpadów.

(Akademią Górniczo-Hutniczą, Instytutem Chemicznej 
Przeróbki Wgla, Politechniką Śląską etc.). Zakres 
działa JSW Innowacje obejmuje fazy przygotowania, 
inicjacji i prowadzenia projektów B+R oraz tworzenie 
konsorcjów naukowo-przemysłowych w celu pozyskania 
finansowania z dostpnych funduszy (samorządowych, 
unijnych, środowiskowych, etc.) na realizacj projektów. 
JSW Innowacje SA realizuje szereg projektów 
współfinansowanych ze ródeł zewntrznych. 

Współpraca w ramach tych projektów nawiązywana jest 
głównie z innymi krajowymi i zagranicznymi uczelniami 
wyszymi oraz instytutami badawczymi, a take z przed-
sibiorstwami. Jednym z projektów realizowanych
w ramach konsorcjum przemysłowego jest projekt 
,,Technologia wytwarzania zagszczonego komponentu 
mieszanek dla zasypowego systemu obsadzania komór 
koksowniczych z wykorzystaniem drobnoziarnistych 
frakcji wglowych (DFW) (DensiCoal). Pomyślna 
realizacja tego projektu umoliwi wzrost produktywności 
baterii pracujących w zasypowym systemie obsadzania 
komór koksowniczych (w wyniku wzrostu gstości wsadu 
wglowego o ok. 7%) oraz obnienie kosztów surowców 
do produkcji koksu. Innym projektem realizowanym
w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego jest 
projekt Technologia wytwarzania wsadu wglowego
o podwyszonej wytrzymałości mechanicznej dla baterii 
koksowniczej systemu ubijanego (ImproStamp). 

Nadrzdnym celem projektu jest zmniejszenie wilgot-
ności mieszanek wglowych uywanych w procesie 
koksowania, co przełoy si na zwikszenie zdolności 
produkcyjnej baterii koksowniczej. Efektem wdroenia 
projektu badawczego bdzie równie  zmniejszenie 
wskanika zuycia energii elektrycznej oraz obnienie 
wskaników jednostkowego zuycia ciepła do opalania 
baterii, a tym samym przełoy si to na popraw 
wskaników technologicznych procesu koksowania. 
Sumaryczna wartość obu projektów wynosi ok. 17 mln 
PLN, w tym wartość dofinansowania ok. 9 mln PLN.

JSW Innowacje SA w ramach realizowanego projektu 
współpracuje z partnerami zagranicznymi, w tym 
ośrodkami naukowymi, celem tej współpracy jest 
opracowanie i wdroenie technologii produkcji nano-
struktur wglowych. W ramach projektu Nanostruktury 
wglowe – CNT nanorurki powstała testowa instalacja 
w skali wielkolaboratoryjnej do produkcji nanostruktur. 
Skalowalna przemysłowo instalacja badawcza jest 
wykorzystywana do prowadzenia bada procesowych 
produkcji CNT o rónych parametrach i własnościach 
jakościowych. Wyniki prowadzonych prac badawczych 
bdą podstawą podjcia dalszych kierunkowych działa 
związanych z wdroeniem technologii produkcji CNT
w Grupie JSW. 

JSW Innowacje podejmuje działania zmierzające do 
nawiązania współpracy zarówno z firmami z sektora 
prywatnego, publicznego, jak i instytucjami naukowymi 
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Efektywność energetyczna

Grupa JSW konsekwentnie od lat realizuje kolejne 
inwestycje, sięgając po coraz to bardziej zaawansowane 
technologie, których celem jest ujmowanie znajdującego 
się w podziemnych złożach metanu i wykorzystanie go 
do produkcji energii (elektrycznej, cieplnej). Działanie 
takie ma podwójne znaczenie środowiskowe. Metan, 
będący dominującym składnikiem powszechnie wyko-
rzystywanego gazu ziemnego, jest wysokoenergetycznym 
paliwem, dzięki zagospodarowaniu, którego Grupa JSW 
może samodzielnie pozyskiwać energię lub dodatkowe 
przychody (sprzedaż gazu podmiotom zewnętrznym). 
Jednocześnie metan trafiający do atmosfery jest 
uznawany za 28 razy groźniejszy od dwutlenku węgla. 
Dlatego też samo tylko spalenie uwalniającego się
z pokładów geologicznych gazu jest korzystniejsze dla 
środowiska i klimatu, nawet jeśli oznacza emisję 
dwutlenku węgla.

Analogicznie podejmowane są działania związane
z wykorzystaniem gazu koksowniczego. Jeszcze kilka lat 
temu nadmiarowy gaz koksowniczy, będący produktem 
ubocznym produkcji koksu, który nie został spożytko-
wany w samej baterii koksowniczej, traktowany był jako 
odpad i spalany na odpustnicy. Dziś kolejne instalacje 
pozwalają już produkować z niego energię. 
W zmodernizowanych instalacjach cały gaz jest 
spożytkowywany gospodarczo. Część gazu, głównie
w okresie zimowym, jest sprzedawana odbiorcom 
zewnętrznym (produkcja ciepła do celów grzewczych). 
Działaniom tym sprzyja wdrożony i certyfikowany 
w JSW KOKS SA System Zarządzania Energią wg 
międzynarodowej normy ISO 50001, dzięki czemu
w Spółce identyfikowane są obszary znaczącego 
wykorzystania energii dla zapewnienia optymalizacji 
procesów w kierunku jak najlepszej efektywności 
energetycznej. Systemowe podejście pozwala na 
zwiększenie poszukiwania nowych, innowacyjnych 
rozwiązań dla ograniczenia, tam gdzie to możliwe, 
wykorzystania i zużycia zasobów energetycznych.
W roku 2019 decyzją Zarządu JSW SA powołano Biuro 
Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi. 
Tym samym połączono odmetanowanie oraz 

103 (302) 
103 (305) 

305-5

gospodarcze wykorzystanie metanu. Dotychczas proces 
odmetanowania w całości realizowany był przez firmy 
zewnętrzne wyłaniane w drodze przetargu. Obecnie trwa 
budowa własnych struktur. W każdym zakładzie górni-
czym utworzono oddziały odmetanowania, w których 
ogółem znalazło zatrudnienie ponad 200 osób. Przejęto 
od firm zewnętrznych obsługę i serwis stacji odmetano-
wania oraz nadzór i regulację nad głównymi ruro-
ciągami i ujęciami metanu w wyrobiskach podziemnych. 
Głównym zadaniem powołanych oddziałów jest 
zwiększenie ujęcia metanu systemem odmetanowania,
a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pracującej
na dole załogi oraz zmniejszenie emisji metanu do 
atmosfery. Ma to kolosalne, wręcz kluczowe znaczenie
w aspekcie możliwych opłat EU ETS, obejmujących 
również metan.

EC Radlin – ciepło dla mieszkańców Śląska

25 września 2019 roku na terenie koksowni Radlin, 
należącej do Grupy JSW, zawarto porozumienie 
gwarantujące zaopatrzenie w ciepło mieszkańców 
Radlina oraz KWK ROW Ruch Marcel. W uroczystym 
podpisaniu umowy pomiędzy JSW KOKS SA, PGG SA, 
PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa a miastem 
Radlin uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. JSW 
KOKS SA przystępuje do realizacji projektu budowy 
nowoczesnej elektrociepłowni opalanej oczyszczonym 
gazem koksowniczym, która docelowo zastąpi plano-
waną do wyłączenia z eksploatacji z końcem 2022 roku 
EC Marcel, która jest własnością PGG.
Elektrociepłownia Radlin będzie nowoczesną jednostką 
produkującą energię cieplną i elektryczną w kogeneracji, 
czyli w najbardziej efektywny sposób, w jednym procesie 
technologicznym. EC Radlin spełni wszystkie wymagania 
Unii Europejskiej, a w szczególności konkluzje BAT dla 
dużych obiektów energetycznego spalania (BAT LCP). 
EC Radlin zaspokoi potrzeby energetyczne koksowni, 
a nadwyżki energii elektrycznej zasilą Krajowy System 
Energetyczny. Ciepło w wodzie grzewczej dostarczane 
będzie na potrzeby PGG KWK ROW Ruch Marcel 
(21 MWt) oraz mieszkańców Radlina (16 MWt).
Blok zużyje ok. 180 mln m sześciennych gazu 
koksowniczego rocznie.

W gospodarce obiegu zamkniętego możemy 
wyeliminować emisję z niskich kominów. O to nam 
chodzi w Programie Czyste Powietrze – to jest czyste 
powietrze w konkrecie. Dokładnie o to chodzi w tej 
zielonej transformacji gospodarczej, idącej w kierunku 
coraz wyżej uprzemysłowionego kraju – Polski, która 
będzie korzystała z różnych dobrodziejstw rewolucji 
technicznej, technologicznej 4.0 – powiedział premier 
Mateusz Morawiecki.

Inwestycje Grupy JSW w znaczący sposób pozwalają 
rozwijać się Śląskowi. Skuteczna kooperacja rządu

z samorządem jest w stanie zapewnić ich szybką 
realizację. Budowa Elektrociepłowni w Radlinie, to 
kolejny przykład dobrej współpracy na wielu szczeblach, 
dzięki której wygrywają przedsiębiorcy, region i jego 
mieszkańcy.

Obecnie trwają ostatnie prace projektowe i niebawem 
wykonawcy wejdą na plac budowy, który położony jest
w miejscu wyburzonej infrastruktury przemysłowej na 
terenie koksowni. Oddanie do eksploatacji EC Radlin 
wpłynie na poprawę efektywności energetycznej 
koksowni, a mieszkańcom Radlina zapewni sieciową 
dostawę ciepła. Nowe instalacje przyczynią się do 
ograniczenia emisji, w tym emisji gazów cieplarnianych. 
Projekt Budowy Elektrociepłowni w Koksowni Radlin 
został wpisany w Program dla Śląska, który jest jednym
z projektów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 
(SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. 
Zawarte porozumienie dowodzi, że efektywna współ-
praca biznesu z samorządem jest możliwa i korzystna
dla wszystkich zainteresowanych.

Nowa elektrociepłownia ma zostać zbudowana 
w 29 miesięcy, zgodnie z podpisaną 12 czerwca 
2019 roku umową z RAFAKO SA, wykonawcą 
obiektu. Budowa nowego zakładu polepszy stan 
środowiska oraz wpisze się w realizację programu 
„Czyste powietrze”. Zwiększy efektywność 
energetyczną, zmniejszając jednocześnie 
uciążliwość środowiskową.

Od roku 2018 wykonywany jest projekt inwestycyjny pt. 
„Gospodarcze wykorzystanie metanu”. Projekt rozpisany 
jest na 5 lat i dotyczy kopalń „Budryk” oraz „Knurów-
Szczygłowice”. Łączna wartość projektu to 322,5 mln zł. 
W ramach projektu zbudowanych zostanie 13 genera-
torów o łącznej mocy 48 MWe. Ponadto dla zrealizowa-
nia zadania rozbudowywana i modernizowana jest 
infrastruktura odmetanowania i energetyczna. Również 
w JSW KOKS trwają inwestycje związane z wykorzysta-
niem gazu koksowniczego do produkcji energii 
elektrycznej. W Koksowni Radlin trwa budowa bloku 
energetycznego o mocy 28 MWe. 

Celem strategicznym Grupy JSW jest 
osiągnięcie samowystarczalności energetycznej 
w perspektywie do roku 2030.
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PGNiG i JSW będą współpracować przy projekcie Geo-Metan

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz 
Jastrzębska Spółka Węglowa podpisały umowę
o przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów 
węgla kamiennego. Prace będą prowadzone w Kopalni 
Węgla Kamiennego Budryk, której właścicielem jest JSW.
W ramach projektu PGNiG i JSW wykonana zostanie 
demonstracyjna instalacja ujęcia metanu z odwierconych 
z powierzchni otworów kierunkowych oraz przeprowa-
dzone zostaną testy produkcyjne w celu analizy wydaj-
ności dopływu metanu i wpływu szczelinowania na 
późniejszą eksploatację węgla. Prace będą realizowane 
w tym roku  w oparciu o zatwierdzony przez Ministra 
Środowiska badawczy projekt robót geologicznych.

Liderem w gospodarczym wykorzystaniu metanu jest 
Jastrzębska Spółka Węglowa – partner projektu.
– Ze względu na eksploatację coraz niżej położonych 
pokładów węgla zagrożenie metanowe w naszych 
kopalniach będzie wzrastać. Metan jest także cennym 
surowcem energetycznym. Podejmujemy szereg działań, 
aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom, 
zminimalizować emisję metanu do atmosfery 
i maksymalnie wykorzystać ujmowany przez nas gaz 
do celów gospodarczych – powiedział Włodzimierz 
Hereźniak, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej.

Ujęcie gazu z systemu odmetanowania poprawia 
efektywność energetyczną i wpływa na zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych. – Odmetanowanie 
górotworu jest jednym z naszych strategicznych procesów 
technicznych, ponieważ jest to najbardziej skuteczna 
metoda zwalczania zagrożenia metanowego. Obecnie 
efektywność odmetanowania naszych kopalń wynosi 

Według szacunków Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego może 
znajdować się nawet 193 mld m sześc. metanu, który 
stanowi poważny problem dla spółek zajmujących się 
wydobyciem węgla.

nieco ponad 30 procent. Dzięki odmetanowaniu 
przedeksploatacyjnemu mamy szansę zwiększyć ilość 
ujmowanego gazu – wyjaśnił Artur Dyczko, Zastępca 
Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych.
Współpraca JSW i PGNiG odbywa się w ramach 
programu Geo-Metan, którego celem jest rozwój metod 
i technik przedeksploatacyjnego wydobycia metanu
z pokładów węgla. Spółki podpisały w tej sprawie list 
intencyjny w styczniu 2018 roku. Sygnatariuszami są 
również Tauron Polska Energia SA i Polska Grupa 
Górnicza SA.

Prace będą prowadzone w Kopalni Węgla Kamiennego 
„Budryk”. Złoże znajduje się na terenie Ornontowic, 
Gierałtowic, Mikołowa, Orzesza oraz Czerwionki-
-Leszczyn.

Zmniejszenie emisji metanu do atmosfery oraz 
poprawa skuteczności odmetanowania jest priorytetem 
dla JSW SA, dlatego też 9.01.2020 r. została 
podpisana z PGNiG SA umowa o współpracy przy 
realizacji projektu badawczego „Geo-metan II”. 

Projekt ten ma na celu przedeksploatacyjne pozyskanie 
metanu ze złoża. Sukces tego projektu w znacznym 
stopniu zwiększy bezpieczeństwo eksploatacji, ale 
również zdecydowanie zmniejszy emisję metanu do 
atmosfery już w trakcie wykonywania robót 
udostępniających i przygotowawczych.Docelowo produkcja 

energii elektrycznej 
z metanu i gazu 
koksowniczego ma 
zaspokoić potrzeby Grupy 
JSW na energię elektryczną. 
Po zrealizowaniu wszystkich 
inwestycji w zakładanym 
terminie przewidywana 
oszczędność na energii 
elektrycznej wyniesie 

807 mln zł 
do roku 2030.
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Dziś metan ujty przez stacje odmetanowania KWK 
Pniówek i Ruchu Zofiówka jest dostarczany do 
odbiorów PGNiG TEP, natomiast metan ujty przez stacj 
Ruchu Borynia ze wzgldów technologicznych nie moe 
być wtłoczony do sieci gazowej PGNiG TEP i jest 
wykorzystany jedynie przez odbiory Ruchu Borynia 
(układ kogeneracyjny, kotły gazowe). Metan ujty przez 
stacj odmetanowania w zakładzie głównym KWK 
Budryk jest zagospodarowany przez ZPC ory Sp. z 
o.o., natomiast ujty przez stacj przy szybie I Chudów, 
przez dwa układy kogeneracyjne o mocy 4 MWe kady, 
własności KWK Budryk oraz kotłowni (jeden kocioł 
wyposaony w palnik dwupaliwowy olejowo-gazowy).

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 
roku wprowadziła mechanizm wsparcia (tzw. białe 
certyfikaty), które mogą być przedmiotem obrotu.
Na mocy tej ustawy kady odbiorca energii w Polsce, 
który przeprowadzi inwestycje skutkujące oszczdnością 
energii elektrycznej, cieplnej lub gazowej, moe ubiegać 
si o tzw. białe certyfikaty. Po przeprowadzeniu określo-
nych procedur, tj. audytu efektywności energetycznej 
przedsiwzicia, po zgłoszeniu wniosku do Prezesa 
Urzdu Regulacji Energetyki mona uzyskać wspomniane 
certyfikaty, które podlegają sprzeday poprzez Towarową 
Giełd Energii podmiotom zobowiązanym je pozyskać
i umorzyć (wszyscy sprzedawcy energii elektrycznej, 
ciepła, gazu dla odbiorcy kocowego w Polsce).

JSW SA złoyła w latach 2018–2019 wnioski do Prezesa 
Urzdu Energetyki na nastpujące przedsiwzicia 
(podany poniej efekt wyraony jest w tonach oleju 
ekwiwalentnego):

Termomodernizacja budynku suszarni KWK
Pniówek – przewidywany efekt 145,149 toe 
Modernizacja oświetlenia zewntrznego na 
powierzchni KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzbie – 
przewidywany efekt 67,3 toe
Modernizacja oświetlenia zewntrznego poprzez 
zastosowanie nowoczesnego oświetlenia 
w technologii LED w KWK Knurów-Szczygłowice 
przewidywany efekt 73,352 toe,
Układ odzysku energii z gazów procesowych ze stacji 
odmetanowania kopalni Budryk – szyb I Chudów
z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego 2 MW
w obudowie kontenerowej:

dla energii elektrycznej – przewidywany 
efekt 1289,768 toe,

dla ciepła – przewidywany efekt 4660,048 toe,
Układ przetwarzania gazu odpadowego z procesu 
odmetanowania kopalni KWK Knurów-Szczy-
głowice Ruch Knurów z wykorzystaniem układów 
kogeneracyjnych 3x4 MW

dla energii elektrycznej  przewidywany 
efekt 8244,196 toe,
dla ciepła  przewidywany efekt 5637,939 toe.

W trakcie jest opracowanie wniosków na białe certyfikaty 
dla nowych inwestycji w KWK Budryk wykorzystujących 
gaz z odmetanowania kopalni:

Budowa układu kogeneracyjnego 2x4,0 MWe
na szybie I
Budowa układu układów generacyjnych 2x4,0 +2,0 
MWe na Zakładzie Głównym.

W 2018 roku JSW KOKS SA złoyła do Prezesa Urzdu 
Energetyki 2 wnioski, a w 2019 roku przekazany został 
kolejny wniosek (efekt wyraony jest w tonach oleju 
ekwiwalentnego):

Modernizacja Elektrofiltra EF1 wraz z modernizacją 
instalacji transportu pyłu – przewidywany efekt 
84,621 toe.

o

o

o

o

Powysze zadanie, związane z wprowadzeniem nowo-
czesnych rozwiąza technicznych oraz kompleksową 
modernizacją wyeksploatowanej instalacji, zapewni 
popraw funkcjonowania systemu transportu pyłu wraz 
ze zmniejszeniem zapotrzebowania na media energe-
tyczne. Nowoczesne urządzenia transportu pneumatycz-
nego zmniejszą zuycie powietrza technologicznego 
wykorzystywanego do transportu pyłu, jak równie 
pozwolą na rozłoenie w czasie zapotrzebowania
na powietrze technologiczne wykorzystywane
do transportu.

PGWiR SA złoyła w latach 2018–2019 wnioski do 
Prezesa Urzdu Energetyki na realizacj przedsiwzicia 
słuącego poprawie efektywności energetycznej
w zakresie przebudowy lub remontu budynków. 
Modernizacja elewacji budynku sortowni i workowni 
poprzez termomodernizacj ścian, czściową wymian 
elewacji oraz wymian stolarki okiennej na efektywną 
energetycznie – oczekiwany efekt 94,310 toe oraz 
10,580 toe (podany efekt wyraony jest w tonach oleju 
ekwiwalentnego).

Pozyskanie i sprzeda przyznanych białych certyfikatów 
pozwala na czściowy zwrot nakładów inwestycyjnych, 
a tym samym zachca do ich realizacji.

Rosnąca zdolność produkcji energii przez Grup JSW 
wpisuje si bezpośrednio w koncepcj zrównowaonego 
rozwoju, jednak to wcią  paliwa nieodnawialne.
Z drugiej strony ich zagospodarowanie jest korzystniejsze 
ni w przypadku scenariusza, w którym metan nie był 
wychwytywany, a gaz koksowniczy był wypalany.
W przypadku metanu jego spoytkowanie zmniejsza 
skutki środowiskowe jego uwolnienia i pozwala 
dostarczyć energi. W przypadku gazu koksowniczego 
mówimy o produkcji energii, która wcześniej była 
marnowana. Jednocześnie rosnący udział energii 
produkowanej samodzielnie oznacza nie tylko nisze jej 
koszty, ale te jest krokiem w kierunku uodparniania 
modelu biznesowego na potencjalny wzrost kosztów 
energii. Pozyskiwanie energii z niewykorzystywanych 
wcześniej ródeł własnych jest zatem przykładem 
adaptacji do konsekwencji zachodzących zmian 
związanych z polityką klimatyczną.

W trakcie realizacji jest program inwestycyjny 
ukierunkowany na maksymalne 
wykorzystanie gospodarcze gazu ujętego 
odmetanowaniem w kopalniach Budryk 
i Knurów-Szczygłowice, którego efektem bdzie 
zabudowa układów kogeneracyjnych o łącznej 
mocy ok. 46 MWe (na przełomie roku 
2019/2020 w KWK Budryk szyb I 
uruchomiono układ kogeneracyjny o mocy 
elektrycznej 2MWe).

Z kolei w przypadku gazu koksowniczego przecitnie 
w 2019 roku wykorzystano gospodarczo 94,8% 
wyprodukowanego surowca, z czego 28,9% zostało 
wykorzystane w energetyce (produkcja energii 
elektrycznej i cieplnej). 

Koszty energii elektrycznej stanowią jedynie ok 5,3% 
kosztów JSW ogółem i 5,9% kosztów produkcji wgla. 
Jednocześnie JSW SA na bazie gazu z odmetanowania 
ujmowanego we własnych kopalniach wyprodukowała 
na własny uytek 78 GWh energii elektrycznej,
tj. pokryła ok. 7,4% zuycia. Nie jest to moe wiele,
ale jeśli uwzgldnimy, e dodatkowo z JSW KOKS 
kupowanych było w 2019 roku ponad 38% energii 
elektrycznej, obraz zaczyna przedstawiać si zupełnie 
inaczej. Kolejne ok. 8% energii pochodzi od podmiotów, 
którym JSW SA sprzedaje metan.

W roku 2019 w kopalniach JSW 
3zostało ujte ok. 131,7 mln m 

metanu przy efektywności 
odmetanowania wynoszącej 35%, 
z czego zagospodarowano 

376,9 mln m, tj. ok. 58% metanu 
ujtego. 
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Ślad węglowy

Emisja gazów cieplarnianych najczęściej kojarzy się 
głównie ze spalaniem paliw kopalnych. Co więcej, 
Grupa JSW jest przez wielu błędnie utożsamiana
z dostawcą surowca dla energetyki. Tymczasem przede 
wszystkim wydobywa ona i przetwarza węgiel koksowni-
czy, a ten wykorzystywany jest w hutnictwie stali, a nie
w energetyce. Co więcej, w 2017 roku Komisja 
Europejska potwierdziła status węgla koksowego jako 
surowca krytycznego na liście 27 surowców, dla których 
ryzyko niedoboru dostaw oraz jego skutki dla gospodarki 
są większe niż w przypadku innych surowców. Światowa 
produkcja węgla koksowego skoncentrowana jest w kilku 
krajach, w tym udział samych tylko Chin i Australii 
przekracza 70%. 

Sprzedawany jest on przedsiębiorstwom energetycznym, 
użytkownikom przemysłowym i odbiorcom indywidual-
nym, przy czym około 95% sprzedawane jest elektrow-
niom i elektrociepłowniom. Stanowi jedynie uzupełnienie 
jej podstawowej oferty produktowej. 

Emisja  związana z dalszym wykorzystaniem produktu 
jakim jest węgiel, nie jest dla Grupy JSW taka jak dla 
kopalń produkujących wyłącznie węgiel energetyczny. 
Głowna działalność Grupy JSW wpisuje się w łańcuch 
wartości przemysłu stalowego, a nie energetyki.
Jednocześnie jednak głównym źródłem emisji gazów 
cieplarnianych wynikającym z działalności Grupy JSW 
jest metan, pochodzący z wentylacji wyrobisk kopalnia-
nych (ok. 71% całkowitej emisji w przeliczeniu na COe). 2

Dopiero w dalszej kolejności można mówić o dwutlenku 
węgla z procesów spalania paliw, głównie w segmencie 
koksowniczym. Pozostałe emisje gazów cieplarnianych 
oraz innych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 

Węgiel energetyczny, który wydobywany jest 
przez kopalnie JSW SA, eksploatowany jest przy 
okazji wydobycia złóż węgla koksowniczego. 

103 (305) wiążą się ze spalaniem paliw w kotłach, silnikach 
gazowych, silnikach spalinowych, w środkach transportu 
powierzchniowego i podziemnego oraz urządzeniach
i maszynach, jak również powstają w procesach cięcia, 
spawania oraz eksploatacji urządzeń chłodniczych
i klimatyzacyjnych.

W konsekwencji kluczem do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w Grupie JSW jest metan, jego ujmo-
wanie i gospodarcze wykorzystanie [patrz: „Efektywność 
energetyczna”]. W wyniku wykorzystania ujmowanego 
metanu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
w układach wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku 
uzyskano zmniejszenie emisji metanu do atmosfery

3o ok. 76,9 mln m (o ok. 3% więcej w porównaniu
do 2018 roku). W roku 2019 kontynuowano zabudowę 
kolejnych silników na gaz z odmetanowania w kopal-
niach Budryk oraz Knurów-Szczygłowice, które po 
zrealizowaniu pozwolą na ograniczenie emisji metanu 
łącznie o ok. 1,6 mln Mg COe.2

W segmencie koksowniczym realizacja rozpoczętych
w 2019 roku zadań strategicznych – modernizacja baterii 
koksowniczej w Koksowni Przyjaźń oraz budowa bloku 
energetycznego w Koksowni Radlin pozwoli na 
maksymalizację wykorzystania gazu koksowniczego, 
poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie ilości 
emitowanego do atmosfery CO. 2

W związku z uczestnictwem JSW KOKS SA w systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
w odniesieniu do dwutlenku węgla, Grupa JSW szacuje 
znaczący wzrost kosztów, jakie będzie musiała ponieść
w związku z eksploatacją instalacji koksowniczych, 
elektrowni i elektrociepłowni w czwartym okresie 
rozliczeniowym, obejmującym lata 2021–2030.
W 2019 roku Grupa JSW kontynuowała szacowanie 
„śladu węglowego” całej organizacji (Grupy 
Kapitałowej), jak i kluczowych procesów produkcyjnych 
węgla i koksu za pomocą wdrożonego narzędzia 

informatycznego wspomagającego prowadzenie 
obliczeń. W obliczeniach uwzględnione zostały emisje 
następujących gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, 
metanu oraz wodorofluorowęglowodorów. Obliczenia 
zostały wykonane w zgodności z Protokołem GHG – 
standard korporacyjny oraz Protokołem GHG – standard 
produktowy w oparciu o wskaźniki opublikowane
w Piątym Raporcie IPCC z 2014 r. W celu określenia 
granic organizacji na potrzeby inwentaryzacji emisji 
gazów cieplarnianych Grupa  JSW wybrała podejście 
kontroli operacyjnej. Zarząd JSW zdecydował o publikacji 
śladu węglowego organizacji. Ślad węglowy produktów 
węgiel i koks zostanie udostępniony wyłącznie
na wyraźne życzenie kontrahentów Grupy JSW
w zakresie tych produktów.

W wyniku wykorzystania ujmowanego
metanu do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej w układach 
wysokosprawnej kogeneracji 
w 2019 roku uzyskano zmniejszenie 
emisji tego gazu do atmosfery 

3o ok. 76,9 mln m.
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Gospodarka ubocznymi produktami wydobycia

W przypadku omawianych wcześniej surowców
i produktów ubocznych (metan, gaz koksowniczy) 
technologie umożliwiające ich ekonomicznie opłacalne 
wykorzystanie są dostępne. Co więcej, kolejne rozwiąza-
nia technologiczne umożliwią jeszcze skuteczniejsze 
odzyskiwanie metanu, włączając w to odzysk z powietrza 
wentylacyjnego. Z inną sytuacją mamy do czynienia
w przypadku przede wszystkim skały płonnej jako 
kopaliny towarzyszącej. Z inną sytuacją mamy do 
czynienia w przypadku skały płonnej traktowanej, jako 
współwydobywane skały otaczające. Są to trzy rodzaje 
skał osadowych – piaskowce, mułowce oraz łupki ilaste, 
o zróżnicowanym udziale, występujące we wszystkich 
kopalniach JSW SA.
Przez lata skała płonna postrzegana była wyłącznie jako 
odpad, a nie surowiec. Tymczasem, w miarę potrzeb 
stosowano i stosuje się ją do usuwania szkód górniczych, 
regulacji obwałowań rzek i innych prac ziemnych.
W niewielkich ilościach odpady wydobywcze, powstające 
w przykopalnianych zakładach przeróbczych, 
wykorzystywane są, na mocy posiadanych decyzji, do 
produkcji kruszyw. Znalazły one zastosowanie m. in.
w robotach inżynieryjnych. Przez wzgląd na właściwości 
fizykochemiczne oraz koszty transportu jest to opłacalne 
jedynie w przypadku inwestycji realizowanych w bliskim 
sąsiedztwie kopalń i w ograniczonym zakresie. Zgodnie
z logiką koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym 
(GOZ) wskazane byłoby właśnie maksymalne wyko-
rzystanie surowca jako produktu, np. w budownictwie 
inżynieryjnym czy technicznym. 

Pomimo znacznych ilości wytwarzanych odpadów 
ograniczone spektrum możliwości ich zastosowania, 
właściwości oraz problemy logistyczne, sprawiają,
że nie ma możliwości pełnego ich wykorzystania. 
Jednocześnie ograniczone są istniejące rezerwy 
pojemnościowe obiektów gospodarowania odpadami 
wydobywczymi. Aspekt zagospodarowania kruszywa 
skalnego był wskazywany w celach Strategii 
zrównoważonego rozwoju na lata 2017–2020. 

Ostatecznie w październiku 2019 roku Zarząd JSW SA 
przyjął Strategię gospodarowania odpadami wydo-
bywczymi w JSW SA do 2030 roku. Stanowi spójną
i kompleksową koncepcję, określającą kierunki działań 
związanych z zagospodarowaniem odpadów wydobyw-
czych na powierzchni. Przygotowanie strategii poprze-
dziło zrealizowanie we współpracy z Akademią 
Górniczo-Hutniczą projektu, którego efekty podsumo-
wano w raporcie „Perspektywiczne kierunki wytwarzania 
produktów z udziałem odpadów mineralnych, rekulty-
wacji, rewitalizacji i robót inżynierskich z udziałem 
odpadów”. Projekt obejmował między innymi realizację 
prac o charakterze inwentaryzacyjnym oraz badawczym.

103 (306) W przypadku wód kopalnianych KWK „Budryk”, która jest 
wyjątkiem, są one odsalane w zakładzie w Dębieńsku 
(Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA 
z Grupy JSW). Produkcja Soli Dębińskiej realizowana jest 
poprzez proces odsalania najwyższej jakości solanek, 
dostępnych na głębokości nawet 1200 m. Co więcej jest 
to sól, która od tysięcy lat znajdowała się pod ziemią
i nie skażona zanieczyszczeniami, jak np. sól morska. 

Solanki w pierwszej fazie są oczyszczane przez 
wieloetapową filtrację. Następnie realizowany jest 
proces zatężania solanki za pomocą filtrów odwróconej 
osmozy (instalacja RO). Zatężona solanka poddawana 
jest procesowi wyparnemu, a następnie krystalizacji
i suszeniu (instalacja RCC). Produkowana sól standardo-
wo zawiera 99,4% NaCl. Stosowany proces technolo-
giczny pozwala zachować w składzie produktu pożądane 
mikroelementy i minerały. Stała granulacja i niski po-
ziom wilgotności eliminuje konieczność stosowania 
środków antyzbrylających. Obok soli spożywczej, 
w ofercie znajduje się też sól drogowa. 

W wyniku realizowanego procesu unika się odprowadza-
nia do rzeki Bierawki wód silnie zasolonych, odpompo-
wanych z rejonów górniczych, przy jednoczesnym po-
zyskiwaniu wysokojakościowej soli warzonej. Wyko-
rzystanie soli z zasolonych wód kopalnianych oznacza 
brak konieczności wydobycia określonego wolumenu soli 
kamiennej w tradycyjnych kopalniach soli, których 
funkcjonowanie nie jest neutralne dla środowiska
(w Dębieńsku produkuje się 6000 ton soli/m-c, co daje 
pozycję drugiego producenta soli warzonej w Polsce). 
Znajduje ona nabywców nie tylko w Polsce, ale też
w Belgii, Czechach, Słowacji i Austrii.

Problematyczną, ze względu na energochłonność 
procesu, kwestią jest też na razie odsalanie wód 
kopalnianych z zastosowaniem technologii 
wyparnych i odwróconej osmozy. Ze względów 
ekologicznych działania przynoszą 

efekt – 
nie trafia do rzeki, jest sprzedawana jako pełno-
wartościowa sól spożywcza. Uwarunkowania 
technologiczne i środowiskowe wymuszają 
stosowanie rozwiązania, które jest droższe 
aniżeli typowe rozwiązanie stosowane 
w górnictwie, również przez Grupę JSW, jakim 
jest kontrolowane odprowadzanie zasolonych 
wód do cieków wodnych (rzek), tak by stężenie 
soli nie było groźne dla środowiska. Oznacza to 
jednak marnotrawstwo surowca, jakim jest sól.

65 000 ton soli 
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Wykorzystanie soli z zasolonych wód 
kopalnianych oznacza brak 
konieczności wydobycia określonego 
wolumenu soli kamiennej 
w tradycyjnych kopalniach soli, 

których funkcjonowanie 
nie jest neutralne dla 
środowiska.
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Inwestycje prośrodowiskowe w 2019 roku

JSW SA w 2019 roku na inwestycje w zakresie ochrony 
środowiska wydała 59,5 mln zł. Do najważniejszych 
zadań w tym zakresie należą:

„Budowa układu kogeneracyjnego 2 MW zasilanego 
gazem z odmetanowania kopalni” – Szyb VI KWK 
„Budryk” – 8,6 mln zł
„Gospodarcze wykorzystanie metanu – Ruch Knurów 
– KWK „Knurów-Szczygłowice” – 28,4 mln zł
„Gospodarcze wykorzystanie metanu – Ruch 
Szczygłowice – KWK „Knurów-Szczygłowice” –
18,6 mln zł.

JSW KOKS SA w 2019 roku na inwestycje w zakresie 
ochrony środowiska wydała 9,8 mln zł. Do 
najważniejszych zadań w tym zakresie należały:

Koksownia Radlin: modernizacja biologicznej 
oczyszczalni ścieków – 0,6 mln zł
Koksownia Radlin: modernizacja wieży gaszenia 
koksu – 2,4 mln zł
Koksownia Radlin: wykonanie zbiornika wód 
opadowych – 0,1 mln zł

•

•

•

•

•

•
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Koksownia Przyjaźń: wykonanie zhermetyzowanej 
instalacji do rozdziału benzolu – 0,6 mln zł
Koksownia Przyjaźń: wyciszenie obiektów
i urządzeń – 0,6 mln zł
Koksownia Jadwiga: wykonanie instalacji 
odsiarczania gazu koksowniczego – 0,3 mln zł
Koksownia Jadwiga: hermetyzacja oddziału 
węglopochodnych – 2,8 mln zł
Koksownia Jadwiga: przebudowa wieży gaszenia 
koksu – 2,5 mln zł.

PGWiR SA w 2019 r. na inwestycje w zakresie ochrony 
środowiska wydała 7,3 mln zł. Do najważniejszych 
zadań w tym zakresie należą:

modernizacja elewacji budynku sortowni
i workowni Zakładu Odsalania – 1,5 mln zł
modernizacja bloku roboczego kompresora oparów 
SC-40 – 2,1 mln zł
rozbudowa pompowni Z-17 przy ul. Dębina
w Jastrzębiu-Zdroju – 1,1 mln zł.

JSW SA w 2019 roku na
inwestycje w zakresie
ochrony środowiska wydała

59,5 mln zł.
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CEL 5
Szanujemy
�rodowisko
naturalne oraz
najbli¿sze otoczenie 
przyrodnicze
i spo³eczne terenów,
na których Grupa
JSW prowadzi
swoj¹ dzia³alno�æ.
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Cel 5: Szanujemy �rodowisko naturalne oraz najbli¿sze otoczenie przyrodnicze
i spo³eczne terenów, na których Grupa JSW prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ.

103 (413)

Wirtualny spacer po Izbie Tradycji

Grupa JSW zaprasza wszystkich do wirtualnego zwie-
dzania Izby Tradycji Kopalni „Knurów-Szczygłowice”. 
Multimedialny spacer pozwala bez wychodzenia z domu 
zajrzeæ do wnêtrza muzeum, w którym zgromadzono 
dokumenty i zdjêcia z pierwszych lat istnienia kopalni, 
okresu miêdzywojennego oraz historii najnowszej. Dziêki 
panoramicznym fotografiom mo¿na przej�æ przez lam-
powniê, markowniê i wej�æ do szybu, a stamt¹d prosto 
do przodka. To pierwszy spacer w formie 3D udostêpnio-
ny przez Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹. Pomys³ opracowa-
nia wirtualnej, interaktywnej wersji Izby Tradycji Kopalni 
„Knurów-Szczygłowice” zrodzi³ siê w grudniu 2018 roku 
podczas spotkania Zespo³u Projektowego Strefy Sztygara. 
Celem tego projektu jest promowanie techniki, kultury
i tradycji górniczej oraz ochrona dziedzictwa przemys³o-
wego. 

Izba Tradycji Kopalni „Knurów-Szczygłowice” powsta³a 
28 czerwca 1997 roku – w dniu �wiêta patronów kopalni 
„Piotra i Paw³a� – dziêki staraniom Stowarzyszenia In¿y-
nierów i Techników Górnictwa KWK „Knurów�. Na jej 
siedzibê wybrano dawny zamek, który w 1912 roku 
zosta³ przebudowany na willê kolejnych dyrektorów ko-
palni i ich rodzin. Przez wiele lat budynek pe³ni³ funkcjê 
domu mieszkalnego, a nastêpnie sta³ siê siedzib¹ klubu 
Naczelnej Organizacji Technicznej i biblioteki. Wiêkszo�æ 
zgromadzonych w Izbie Tradycji eksponatów dotyczy 
historii górnictwa i tradycji górniczych. W autentyczny 
sposób ukazane zosta³o równie¿ wnêtrze izby górniczej
z pocz¹tków XX wieku.

Dialog z lokaln¹ spo³eczno�ci¹ 
i samorz¹dami

413-1, 413-2

Ambicj¹ zarz¹dzaj¹cych Grup¹ JSW jest coraz wiêksza 
otwarto�æ na spo³eczno�æ lokaln¹, w tym pomys³ 
zainicjowania cyklicznych spotkañ zarz¹du JSW 
zsamorz¹dowcami gmin, w których JSW prowadzi 
dzia³alno�æ. Ich celem jest przedstawienie planów Grupy 
JSW na najbli¿szy okres w kontek�cie np.: 

zatrudnienia (planowana rekrutacja, profil 
pracowników, wspó³praca ze szko³ami zawodowymi 
iuczelniami w regionie)
planowanych prac pod ziemi¹ w danym roku, w tym 
obszarów, gdzie bêdzie prowadzone wydobycie 
igdzie mo¿na spodziewaæ siê wystêpowania 
odkszta³ceñ na powierzchni i szkód górniczych)
planowanych prac na powierzchni, w tym w zakresie 
zagospodarowania odpadów wydobywczych, 
kszta³towania krajobrazu / rekultywacji terenów 
zdegradowanych przez szkody górnicze oraz 
obiektów zagospodarowania odpadów 
wydobywczych i ewentualnego ich wykorzystania
analizy szkód górniczych, podejmowanych prac 
prewencyjnych, napraw i rekompensat.

Podej�cie zarz¹dcze wobec lokalnych spo³eczno�ci 
iich dziedzictwa zak³ada zobowi¹zanie Grupy JSW 
do otwartego dialogu z przedstawicielami lokalnej 
spo³eczno�ci i uwzglêdniania ich opinii w procesie 
podejmowania przedmiotowych decyzji wsytuacjach, 
w których podejmowane decyzje mog¹ wywieraæ 
wp³yw na te spo³eczno�ci. 

Dzia³ania takie prowadzone s¹ przez wskazane jednostki 
organizacyjne. Dziêki temu mo¿liwe mo¿e byæ 
utrzymywanie sta³ego mechanizmu dialogowego 
pomiêdzy Zarz¹dem Grupy JSW a jednostkami 
samorz¹du terytorialnego, jako reprezentacji lokalnych 
spo³eczno�ci. Zak³ada te¿ udostêpnienie mechanizmu 
zg³aszania, ewidencjonowania ireprezentowania skarg. 
Dobrym przyk³adem dzia³ania zgodnie z tak¹ filozofi¹ 

�

�

�

�

mo¿e byæ udzia³ przedstawicieli JSW w pracach zespo³ów 
porozumiewawczych pracuj¹cych pod auspicjami 
Dyrektora Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Gliwicach. 
Spotkania odbywaj¹ siê dwa razy do roku w gminach 
Giera³towice, Knurów i Miko³ów. Uczestnicz¹ w nich 
przedstawiciele kopalñ, Okrêgowego Urzêdu Górniczego 
oraz samorz¹dowcy. Ich przedmiotem s¹ m.in. bie¿¹ce 
plany dotycz¹ce eksploatacji, przewidywane i zaobser-
wowane szkody górnicze, a tak¿e podjête dzia³ania
o charakterze naprawczym oraz profilaktycznym.
W 2019 roku spotkania odbywa³y siê planowo w ka¿dej 
miejscowo�ci i zawsze stanowi³y dobry moment do 
pokazania tego, co dana kopalnia zrealizowa³a i jakie 
ma plany na kolejne 6 miesiêcy wtematyce szkód górni-
czych. Spotkania stanowi¹ równie¿ dobry moment
na uzgodnienie pewnych zagadnieñ zwi¹zanych
z usuwaniem szkód górniczych wyrz¹dzonych ruchem 
zak³adu górniczego. 

Grupa JSW, tak jak wszystkie inne 
przedsiêbiorstwa bran¿y, jest bardzo 
silnie zwi¹zana z rejonem, w którym 
dzia³a. Górnictwo wêgla kamiennego 
tworzy³o i tworzy kulturê �l¹ska. 
Z nim zwi¹zane s¹ lokalne tradycje 
i obyczaje, ono determinuje kierunki 
kszta³cenia na okolicznych uczelniach, 
wreszcie od niego zale¿y poziom 
lokalnego dobrobytu. Dlatego jest ono 
tak niezwykle istotne. Dlatego te¿ 
postrzegane jest jako sztuka górnicza, 
a nie tylko zawód i typ wykonywanej 
pracy. Górnictwo jest te¿ kluczowym 
pracodawc¹, a tak¿e kluczowym 
p³atnikiem podatków oraz innych op³at 
zwi¹zanych z koncesjami i eksploatacj¹ 
z³ó¿. Najczê�ciej, tak jak ma to miejsce 
w przypadku Grupy JSW, jest te¿ 
sponsorem i mecenasem lokalnych 
dru¿yn sportowych czy wydarzeñ 
wa¿nych dla lokalnej spo³eczno�ci.
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Oddzia³ywanie dzia³alno�ci górniczej 
(szkody górnicze)

Ca³o�æ dzia³alno�ci wydobywczej prowadzona jest przez 
JSW SA (wszystkie kopalnie nale¿¹ do jednostki 
dominuj¹cej). Ze wzglêdu na specyfikê oddzia³ywania 
dzia³alno�ci górniczej na otoczenie czêsto procedury 
istotne z punktu widzenia �rodowiskowego s¹ 
jednocze�nie kluczowe z punktu widzenia lokalnej 
spo³eczno�ci. Tak jest w przypadku szkód górniczych. 
Kluczowe znaczenie maj¹ regulacje wewnêtrzne 
zwi¹zane z ich usuwaniem. Poszczególne projekty 
naprawcze zwi¹zane z usuwaniem szkód dla obiektów 
publicznych, samorz¹dowych oraz stanowi¹cych 
w³asno�æ prywatn¹ s¹ przygotowywane do realizacji 
zgodnie z procedur¹ okre�lon¹ w Zarz¹dzeniu nr 
38/IX/2017 Prezesa Zarz¹du JSW SA z dnia 20 grudnia 
2017 roku Za³¹cznik nr 2 �Regulamin postêpowania przy 
naprawianiu szkód� i Za³¹cznik nr 3 �Regulamin Komisji 
Oceny Projektów Usuwania Szkód�.
W 2019 roku Zarz¹d JSW SA wyrazi³ zgodê na 
rozpoczêcie du¿ych zadañ zwi¹zanych napraw¹ szkód 
górniczych w nastêpuj¹cych obiektach (podane kwoty 
s¹ kwotami kosztorysowymi):

rektyfikacja wiaduktu kolejowego nad ul. Orl¹
w Krzy¿owicach – 3,2 mln z³
nadbudowa obwa³owañ potoku Knurówka w rejonie 
ul. Wilsona i ul. Niepodleg³o�ci w  Knurowie –
5,6 mln z³
podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu 
drogowego w ci¹gu DW 933 w Jastrzêbiu – Zdroju – 
35,3 mln z³
przebudowa przepustu w ci¹gu linii kolejowej nr 172 
wraz z odcinkow¹ przebudow¹ potoku Ornontowic-
kiego – 3,4 mln z³
budowa pompowni wód wraz z ruroci¹giem t³ocznym 
w Giera³towicach – 7,6 mln z³,
przebudowa ulicy Wolno�ci w Jastrzêbiu – Zdroju – 
5,7 mln z³
przebudowa mostu nad rzek¹ Pszczynk¹ w ci¹gu ul. 
Zwyciêstwa w Krzy¿owicach – 16,4 mln z³.

�

�

�

�

�

�

�
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Syntetyczn¹ miar¹ skali dzia³añ zwi¹zanych ze szkodami 
górniczymi i ich likwidacj¹ s¹:

kwota wydatkowana na ich naprawy
liczba zrealizowanych dzia³añ naprawczych.

W 2019 roku kopalnie JSW wykona³y plan napraw 
szkód spowodowanych ruchem zak³adu górniczego, 
realizuj¹c zadania za ³¹czn¹ kwotê 101,1 mln z³ 
(przy uwzglêdnieniu zobowi¹zañ SRK � 3,9 mln z³).  

W  sektorze pañstwowym zrealizowano 81 zadañ za 
kwotê 40,5 mln z³, w sektorze samorz¹dowym 
zrealizowano 94 zadania za kwotê 14,8 mln z³, 
a w sektorze prywatnym zrealizowano 1089 zadañ za 
kwotê 41,9 mln z³. Dla porównania: w 2018 roku 
kopalnie JSW wykona³y plan napraw szkód spowodo-
wanych ruchem zak³adu górniczego, realizuj¹c zadania 
za ³¹czn¹ kwotê 75,8 mln z³ w sektorach: pañstwowym, 
samorz¹dowym i prywatnym. W sektorze pañstwowym 
zrealizowano 73 zadania za kwotê 26,8 mln z³,
w sektorze samorz¹dowym zrealizowano 81 zadañ
za kwotê 14,3 mln z³, a w sektorze prywatnym 
zrealizowano 883 zadania za kwotê 34,7 mln z³.

�
�

Wp³yw na najbli¿sze 
otoczenie przyrodnicze

Górnictwo jako bran¿a, w tym spó³ki z Grupy JSW, 
przyczynia siê do zmian lokalnego �rodowiska natural-
nego, choæby poprzez zak³ócanie krajobrazu czy emisjê 
zanieczyszczeñ. Prowadzonej pod ziemi¹ dzia³alno�ci 
wydobywczej towarzysz¹ odkszta³cenia na powierzchni. 
Mogą one powodowaæ szkody w maj¹tku prywatnym 
(np. uszkodzenia budynków) i publicznym (np. 
uszkodzenia dróg), ale równie¿ zak³ócaj¹ równowagê 
hydrologiczn¹ (zapadanie siê terenu zmienia kierunki 
cieków wodnych, mo¿e te¿ powodowaæ zmianê poziomu 
lustra wody itp. Do tego dochodzi zagospodarowanie
na powierzchni ska³y p³onnej towarzysz¹cej z³o¿om 
wêgla i urabianej wraz z nim, ha³as zwi¹zany z prac¹ 
kopalni czy te¿ emisje do atmosfery py³ów i gazów, 
zw³aszcza przez koksownie.
Bie¿¹ce dzia³ania maj¹ce na celu minimalizacjê nega-
tywnego wp³ywu s¹ domen¹ strategicznego zarz¹dzania 
operacyjnego. W przeciwieñstwie do poprzedniego 
rozdzia³u i celu, maj¹ zapewniæ bezpieczeñstwo �rodo-
wiskowe w dniu dzisiejszym, zarówno przyrodzie, jak
i mieszkañcom lokalnej spo³eczno�ci. Dlatego te¿
w znacznym stopniu oznacza to zapewnienie zgodno�ci
z przyjêtymi rozwi¹zaniami procesowymi. Tak jak
w przypadku innych obszarów biznesowych, kluczowe 
znaczenie dla ich poprawnego funkcjonowania ma 
posiadanie systemu zarz¹dzania �rodowiskowego.
 
W poszczególnych wybranych spó³kach wchodz¹cych 
wsk³ad Grupy JSW s¹ wdro¿one odrêbne systemy 
zarz¹dzania �rodowiskowego, certyfikowane zgodnie 
znorm¹ PN-EN ISO 14001:2015. Do spó³ek tych nale¿¹: 
JSW KOKS SA, JZR Sp. z o.o., PBSz SA, PGWiR SA oraz 
JSW SA.

W 2020 roku kopalnie 
JSW SA zarezerwowały
na naprawê szkód  

123,7 mln z³.

Spó³ka PGWiR SA posiada wdro¿ony system zarz¹dzania 
�rodowiskowego EMAS, stanowi¹cy spe³nienie wymogów 
Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
dobrowolnego udzia³u organizacji w systemie ekozarz¹-
dzania i audytu we Wspólnocie oraz Rozporz¹dzenie 
Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
(EMAS III). System zarz¹dzania �rodowiskowego pozwala 
na identyfikacjê i nadzór wszystkich obszarów dzia³al-
no�ci maj¹cych lub mog¹cych mieæ wp³yw na �rodowisko 
naturalne.

Ka¿da ze spó³ek posiadaj¹cych wdro¿ony system 
zarz¹dzania �rodowiskowego identyfikuje istotne aspekty 
�rodowiskowe, czyli te, które maj¹ lub mog¹ mieæ wp³yw 
na �rodowisko, wynikaj¹ce z  prowadzonej dzia³alno�ci. 
Co roku przeprowadzana jest ocena aspektów �rodo-
wiskowych w oparciu o obiektywne kryteria przyjête
w okre�lonych procedurach. W oparciu o politykê 
systemu zarz¹dzania �rodowiskowego na bie¿¹co 
podejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu realizacjê
jej za³o¿eñ, miêdzy innymi poprzez okre�lanie, 
monitorowanie i  realizowanie celów �rodowiskowych. 
Wyznaczone cele uwzglêdniaj¹ wymagania prawne
i inne zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ poszczególnych spó³ek, 
znacz¹ce aspekty �rodowiskowe, zidentyfikowane ryzyka 
i szanse, mo¿liwo�ci finansowe itechnologiczne oraz 
oczekiwania stron zainteresowanych.

W JSW SA system zarz¹dzania 
�rodowiskowego jest czê�ci¹ zintegrowanego 
systemu zarz¹dzania jako�ci¹ – wg wymagañ 
normy ISO 9001; bezpieczeñstwem i higien¹ 
pracy wg wymagañ normy – PN-N 18001 oraz 
bezpieczeñstwem informacji wg wymagañ 
normy 27001, w zakresie: wydobywanie, 
przeróbka i sprzeda¿ wêgla. 
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Gospodarka wodna i wykorzystanie w tym czasie pojemno�ci retencyjnej 
zbiorników dzia³aj¹cych w systemie �Olza�. 
Odprowadzanie wód zgromadzonych w retencji nastêpuje 
dopiero po opadach i w warunkach odpowiednio du¿ego 
przep³ywu rzeki Odry. Dlatego te¿ coraz czêstsze i d³u¿sze 
susze i niski stan wód w rzekach w Polsce, zwi¹zany ze 
zmianami klimatycznymi, mog¹ byæ niebezpieczne dla 
funkcjonowania systemu. 

103 (306) 306-5

Wody zasolone wprowadzane s¹ do rzeki poprzez
51 dysz rozmieszczonych w dnie na ca³ej szeroko�ci 
koryta Odry, co umo¿liwia wymieszanie wód na
krótkim odcinku rzeki. Kontrola zasolenia Odry po 
dozowaniu wód górniczych prowadzona jest przez 
stacjê monitoringow¹ w Krzy¿anowicach. Pomiary 
zasolenia dokonywane s¹ tak¿e przez laboratorium 
badawcze wody i �cieków PGWiR SA. Funkcje 
retencyjno-dozuj¹ce oparte na precyzyjnym moni-
toringu pozwalaj¹ zmniejszyæ maksymalne stê¿enia
soli w Odrze o ponad 60%.

Pojemno�æ retencyjna systemu „Olza” wynosi oko³o 
3985 000 m, co pozwala na dwumiesiêczny okres 

gromadzenia wód s³onych w czasie susz. 

Zgodnie z deklaracj¹ Prezesa Zarz¹du JSW SA ujêt¹
w Polityce zintegrowanego systemu zarz¹dzania,
w zakresie systemu zarz¹dzania �rodowiskowego 
przyjêto, i¿, �Dzia³alno�æ gospodarcza prowadzona
przez JSW SA jest zgodna z wymaganiami prawnymi
i innymi, natomiast ca³y proces wydobywania, przeróbki 
isprzeda¿y wêgla realizowany jest w sposób 

W ka¿dej z kopalñ JSW SA prowadzone jest odwadnianie 
poprzez odpompowywanie zasolonych wód do³owych do 
osadników na powierzchni, gdzie podlegaj¹ one procesowi 
mechanicznego czyszczenia. Procesy te realizowane s¹ 
woparciu o posiadane przez kopalnie pozwolenia 
wodnoprawne.

Niewykorzystane wody z kopalñ �Borynia-Zofiówka-
Jastrzêbie� (od 1.01.2020 KWK �Borynia-Zofiówka� 
i KWK �Jastrzêbie-Bzie�) i �Pniówek� kierowane s¹ do rzeki 
Odry w miejscowo�ci Olza poprzez system retencyjno-
-dozuj¹cy zwany kolektorem �Olza�,  który jest w³asno�ci¹ 
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA
w Jastrzêbiu-Zdroju. Zadaniem kolektora jest ochrona rzek 
i ich mniejszych dop³ywów w zlewni górnej Odry, takich 
jak: Ruda, Szotkówka, Jastrzêbianka, Ruptawka, Lesznica
i Olza, a tak¿e zlewni Wis³y: Paw³ówka i Pszczynka, przed 
zasoleniem na d³ugo�ci przekraczaj¹cej 150 km. Ponadto 
chroni ujêcia wód do celów komunalnych, przemys³owych
i rolniczych, jak np. zbiornik wody przemys³owej �£¹ka�, 
zbiornik wody przemys³owej Elektrowni �Rybnik�, ujêcie 
wód przemys³owych na rzece Olzie.

Funkcjonowanie systemu �Olza� polega na ograniczeniu 
ilo�ci odprowadzanych wód w okresie niskich przep³ywów, 
a nawet ca³kowite zatrzymanie odprowadzania

Czê�æ wód zasolonych wykorzystywana jest do uzupe³niania 
obiegów technologicznych zak³adów przeróbczych oraz do 
wytwarzania mieszanin doszczelniaj¹cych stosowanych do 
prewencji przeciwpo¿arowej na dole kopalñ wraz z odpadami 
zenergetyki i odpadami poflotacyjnymi. Pozosta³a czê�æ wód 
do³owych wymaga zagospodarowania wsposób bezpieczny 
dla �rodowiska, poniewa¿ ich wysokie zasolenie mog³oby 
prowadziæ do jego degradacji. 

minimalizuj¹cy negatywne oddzia³ywanie na �rodowisko 
naturalne. Realizacja programu �rodowiskowego oraz 
zapobieganie zanieczyszczeniom i  awariom zapewnia 
d¹¿enie do sta³ej poprawy stanu �rodowiska�.

W poszczególnych Zak³adach JSW SA prowadzona jest 
okresowa ocena zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi wyma-
ganiami prawnymi i innymi, ocena stopnia realizacji 
celów �rodowiskowych oraz monitorowanie znacz¹cych 
aspektów �rodowiskowych. Zarówno wymogi prawne, 
jak i inne powi¹zane zosta³y ze zidentyfikowanymi 
aspektami �rodowiskowymi, ryzykami i szansami, 
stronami zainteresowanymi, jak równie¿ wyznaczone 
zosta³y dla nich osoby odpowiedzialne za realizacjê
i nadzór.

Wody kopalniane pochodz¹ce z KWK �Budryk� s¹ odsalane 
w zak³adzie w Dêbieñsku (PGWiR z Grupy JSW). W oparciu 
o nie powstaje wysokiej jako�ci sól spo¿ywcza oraz sól 
drogowa [patrz: �Gospodarka ubocznymi produktami 
wydobycia�]. Z kolei niewykorzystane wody z odwodnienia 
kopalni �Knurów-Szczyg³owice� wprowadzano w sposób 
kontrolowany do wód powierzchniowych zgodnie
z warunkami okre�lonymi w obowi¹zuj¹cych przepisach
i posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

Choæ gospodarowanie wodami do³owymi stanowi kluczowy
i dominuj¹cy element gospodarki wodnej Grupy JSW,
nie wyczerpuje jej. We wszystkich kopalniach Grupy JSW 
wykorzystywana jest woda pitna i przemys³owa, któr¹ 
czê�ciowo pozyskuje siê z w³asnych �róde³, a czê�ciowo 
kupuje od dostawców zewnêtrznych. Woda pitna 
wykorzystywana jest przede wszystkim do celów socjalno-
-bytowych oraz do zasilania sieci przeciwpo¿arowej na dole 
kopalñ. Woda przemys³owa we wszystkich kopalniach 
wykorzystywana jest do celów technologiczno-produkcyjnych, 
tj. uzupe³niania ubytków w obiegach ch³odz¹cych sprê¿arek, 
zasilania ruroci¹gów przeciwpo¿arowych na dole kopalñ oraz 
uzupe³nienia strat wody w obiegu wodno-mu³owym 
zak³adów przeróbki mechanicznej wêgla.

Kopalnie produkuj¹ równie¿ �cieki. Kopalnie �Knurów-
Szczyg³owice� i �Budryk� odprowadzaj¹ �cieki socjalno-
bytowe do oczyszczalni �cieków eksploatowanych przez 
PGWiR. Pozosta³e kopalnie odprowadzaj¹ �cieki socjalno-
bytowe do kanalizacji miejskiej lub gminnej. 
W kopalniach Grupy JSW w celu oszczêdno�ci wody 
izminimalizowania negatywnego oddzia³ywania na 
�rodowisko, wody technologiczne, stosowane m.in. do 
procesów wzbogacenia wêgla w zak³adach przeróbczych 
oraz do ch³odzenia sprê¿arek, znajduj¹ siê w zamkniêtych 
obiegach wodno-mu³owych. W zwi¹zku z powy¿szym nie 
odprowadza siê �cieków technologicznych do �rodowiska.  
Nale¿¹ce do JSW KOKS Koksownia Jadwiga i Koksownia 
Dêbieñsko równie¿ posiadaj¹ zamkniête obiegi wodno-
-�ciekowe, nie odprowadzaj¹ �cieków poza granice 
zak³adów. Ca³o�æ powsta³ych �cieków bytowych, prze-
mys³owych i opadowych jest oczyszczana wzak³adowych 
oczyszczalniach �cieków, a nastêpnie wykorzystywana
w procesie mokrego ch³odzenia koksu.
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Gospodarka odpadami

Z formalnego punktu widzenia odpadem (wydobywczym) 
jest tzw. ska³a p³onna, czyli urobek skalny towarzysz¹cy 
pozyskiwanemu ze z³ó¿ wêglowi kamiennemu [patrz: 
�Gospodarka ubocznymi produktami wydobycia�]. 
Ograniczone obecnie mo¿liwo�ci wykorzystania 
gospodarczego tego surowca np. w budownictwie 
sprawiaj¹, ¿e jego znaczna czê�æ jest 
zagospodarowywana na powierzchni w obiektach 
gospodarowania odpadami wydobywczymi. Jest te¿ 
wykorzystywana do naprawiania szkód górniczych na 
powierzchni lub w pracach in¿ynieryjnych. Niewielka 
czê�æ sprzedawana jest jako kruszywa lub 
wykorzystywana pod ziemi¹ do wype³niania wyrobisk. 

Kluczem do sukcesu jest też takie planowanie 
irealizowanie wydobycia, które ograniczać 
pozyskiwanie skały płonnej, a tym samym 
ograniczy powstawanie odpadów. 

Obok odpadów wydobywczych (ska³a p³onna), które 
stanowi¹ pozycjê dominuj¹c¹, Grupa JSW wytwarza 
rocznie kilkadziesi¹t tysiêcy ton odpadów 
niebezpiecznych oraz odpadów innych ni¿ wydobywcze 
iniebezpieczne, które stanowi¹ u³amek wszystkich 
odpadów wytwarzanych przez zak³ady Grupy JSW. Do 
odpadów niebezpiecznych nale¿¹ przede wszystkim: 
odpady przepracowanych olejów, szlamy z biologicznego 
oczyszczania �cieków przemys³owych, odpady zu¿ytego 
czy�ciwa oraz baterii i akumulatorów. Odpady inne ni¿ 
wydobywcze i niebezpieczne wytwarzane w zak³adach 
Grupy JSW to g³ównie odpady: z³omu, gruzu, drewna, 
gumy, tworzyw sztucznych oraz zu¿ytych urz¹dzeñ 
elektrycznych i elektronicznych.

będzie 

103 (306)

Wiêcej danych dotycz¹cych wp³ywu na �rodowisko � 
patrz: �Tabele z danymi niefinansowymi�

Wp³yw na obszary cenne przyrodniczo

103 (304), 304-2

Zakłady Grupy JSW nie działają na terenach, ani 
wbezpo�rednim sąsiedztwie obszarów wyróżnia-
jących się szczególnymi warto�ciami przyrodniczymi 
(definiowanymi jako parki narodowe, rezerwaty 
przyrody czy obszary Natura 2000). 

W jednym przypadku zak³ad znajduje siê na terenie nie 
bêd¹cym ju¿ tak cennym przyrodniczo jak park 
narodowy, rezerwat czy Natura 2000, ale uznanym za 
park krajobrazowy.

W dalszym s¹siedztwie, tj. w odległości od kilku do kilku-
nastu kilometrów, znajduj¹ siê jednak tereny o wysokiej 
warto�ci przyrodniczej lub krajobrazowej, objêtej ró¿nymi 
formami ochrony, spo�ród których warto wymieniæ:
�rezerwaty przyrody: Las D¹browa (KWK �Knurów-

-Szczyg³owice�), Segiet (Koksownia Jadwiga), Dolina 
ābnika (Koksownia Przyja�ñ) i Góra Che³m 

(Koksownia Przyja�ñ)
�Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: 

Dolina Górnej Wis³y PLB240001 (KWK �Borynia-
-Zofiówka-Jastrzêbie�, KWK �Pniówek�) oraz stawy 
Wielik¹t i Las Tworkowski PLB240003 (Koksownia 
Radlin)

�Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000: 
Zbiornik Gocza³kowicki – Uj�cie Wis³y i Bajerki 
PLH240039 (KWK �Borynia-Zofiówka-Jastrzêbie�, 
KWK �Pniówek�), Pier�ciec PLH240022 (KWK 
�Pniówek�), Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie 

PLH240003 (Koksownia Jadwiga), graniczny meander 
Odry PLH240013 (Koksownia Radlin), ł¹ki d¹brow-
skie PLH240041 (Koksownia Przyja�ñ), ł¹ki wS³aw-
kowie PLH240043 (Koksownia Przyja�ñ), Lipienniki
w D¹browie Górniczej PLH240037 (Koksownia 
Przyja�ñ), torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038 
(Koksownia Przyja�ñ), Pustynia B³êdowska 
PLH120092 (Koksownia Przyja�ñ), Ostoja �rodko-
wojurajska PLH240009 (Koksownia Przyja�ñ), 
Pleszczotka PLH120092 (Koksownia Przyja�ñ), 
Armeria PLH120091 (Koksownia Przyja�ñ), ł¹ki
w Jaworznie PLH240042 (Koksownia Przyja�ñ)

�parki krajobrazowe: Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich (KWK �Borynia-Zofiówka-
-Jastrzêbie�, KWK �Knurów-Szczyg³owice�,
KWK �Pniówek�, KWK �Budryk�, Koksownia Radlin), 
Orlich Gniazd (Koksownia Przyja�ñ), a tak¿e Dolinki 
Krakowskie (Koksownia Przyja�ñ)

�pomniki przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej (wszystkie 
zak³ady GK JSW).

Dla wszystkich inwestycji, które zgodnie zobowi¹zu-
j¹cymi przepisami prawa mog¹ mieæ istotny wp³yw
na otoczenie przyrodnicze, przeprowadzana jest 
ocena oddzia³ywania na �rodowisko. 
W prace zaanga¿owani s¹ eksperci z ró¿nych 
dziedzin (m.in. takich jak: ornitologia, botanika), 
którzy wskazuj¹ potencjalne ryzyka oraz przedsta-
wiaj¹ rekomendacje rozwi¹zañ ³agodz¹cych
w jak najwiêkszym stopniu skutki prowadzenia
danej inwestycji.

W 2019 roku nie odnotowano strat 
�rodowiskowych bêd¹cych skutkiem 
dzia³ania przedsiêbiorstw. Spó³ki 
nale¿¹ce do Grupy JSW podejmuj¹ 
równie¿ dzia³ania zwi¹zane z moni-
torowaniem stanu �rodowiska oraz 
zapobieganiem i ograniczaniem 
negatywnych skutków oddzia³y-
wania przedsiêbiorstwa. 

Zgodno�æ z regulacjami 
potwierdzona zosta³a wynikami 
przeprowadzonych w 2019 roku 
kontroli Inspekcji �rodowiska, 
Urzêdu Górniczego oraz niezale¿-
nych audytorów akredytowanej 
jednostki w ramach systemu ISO 
14001. W 2019 roku w Grupie JSW 
nie odnotowano powa¿nych awarii 
ze skutkiem �rodowiskowym, jak 
równie¿ nie na³o¿ono na ¿adn¹
ze spó³ek w Grupie JSW znacznych 
kar za naruszenie przepisów 
ochrony �rodowiska.

306-3
307-1 
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Wspó³praca ze szko³ami

Innym wymiarem wspó³pracy Grupy JSW z lokalnymi 
spo³eczno�ciami jest coraz silniejsza kooperacja 
zsamorz¹dami miast i gmin, na terenach których 
dzia³aj¹ spó³ki, w zakresie kszta³cenia w zawodach 
górniczych przez szko³y, dla których samorz¹dy s¹ 
organami prowadz¹cymi. Z punktu widzenia Grupy JSW 
jest to rozwi¹zanie pozwalaj¹ce zapewniæ dop³yw 
m³odych kadr, czyli przeciwdzia³anie ryzyku tzw. luki 
pokoleniowej. 

Wspó³praca ta s³u¿y podnoszeniu jako�ci kszta³cenia 
m³odych ludzi poprzez m.in. umo¿liwianie odbywania 
praktyk, a tak¿e wsparcie ró¿nego rodzaju projektów 
edukacyjnych, co procentuje wniesieniem potencja³u
w rozwój Spó³ki i zapewnia optymalne warunki dla 
efektywnej i wydajnej dzia³alno�ci Grupy JSW. Tak¹ 
wspó³pracê podejmuje obok JSW SA równie¿ CLP-B,
JSK czy JSU.

Po zawarciu jeszcze w 2017 roku szeregu porozumieñ
ze szko³ami, w 2018 roku JSW SA stworzy³a specjalny 
program stypendialny dla uczniów tych szkó³, ucz¹cych 
siê w trybie dziennym w szko³ach kszta³c¹cych 
wzawodach górniczych. 
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Nowoczesny sprzêt dla szko³y

Urz¹dzenia s³u¿¹ce do nauki podstaw elektroniki 
ielektrotechniki trafi³y w grudniu 2019 roku do Zespo³u 
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Jana Paw³a II wPaw³o-
wicach. Sprzêt zakupiono ze �rodków Fundacji JSW. 

Z nowoczesnych urz¹dzeñ korzystaj¹ uczniowie klas 
patronackich Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej, która kszta³ci 
miêdzy innymi górników i elektryków. – Sprzêt jest 
naprawdê prosty w obs³udze i logiczny. Wykonujemy na 
nim ró¿ne pomiary, miêdzy innymi napiêcia i mocy – 
wyja�nia Szymon Ska�nik, uczeñ drugiej klasy technikum.

Pracowniê do praktycznej nauki zawodu wyposa¿ono 
wszerok¹ gamê urz¹dzeñ – od maszynowych po 
elektrotechniczno-elektroniczne. – Urz¹dzenia maj¹ 
szersze zastosowanie, poniewa¿ kszta³cimy elektryków-
maszynowców. W przysz³o�ci zamierzamy jednak po³o¿yæ 
wiêkszy nacisk na urz¹dzenia steruj¹ce, które nadaj¹ siê 
do nauczania elektroniki, a to jest baza dla podstaw 
automatyki górniczej – mówi Stanis³aw P³aczek, 
nauczyciel zawodu. I dodaje, ¿e automatyka steruj¹ca 
znajduje coraz szersze zastosowanie w górnictwie – nie 
tylko na powierzchni, ale te¿ pod ziemi¹ w chodnikach 
pod�cianowych.

Warto�æ sprzêtu, który trafi³ do pracowni paw³owickiej 
szko³y, to 54 tys. z³, z czego darowizna Fundacji JSW 
wynosi ponad 48 tys. z³. – Cieszê siê, ¿e poza prak-
tykami, które realizujemy w kopalni i na powierzchni, 
mogli�my jako Fundacja JSW zasiliæ szko³ê
w profesjonalny sprzêt - powiedział Artur Dyczko,
prezes Fundacji JSW. 

W ten sposób m³odzie¿ mo¿e poszerzyæ swoj¹ wiedzê 
i w przysz³o�ci wykorzystaæ j¹ w zawodzie elektryka. 
Zw³aszcza ¿e zapotrzebowanie w kopalniach na ten 
zawód jest ogromne – mówi Aleksander Szymura, 
dyrektor pracy w kopalni �Pniówek� i jednocze�nie 
wiceprezes Fundacji JSW.

Nagrody dla najlepszych uczniów

W czerwcu 2019 roku Grupa JSW po raz pierwszy 
przyzna³a specjalne stypendia najlepszym uczniom szkó³ 
o profilu górniczym. Nagrody wrêczy³ Robert Ma³³ek, 
pe³ni¹cy wówczas obowi¹zki Prezesa Zarz¹du JSW, oraz 
Artur Wojtków, Zastêpca Prezesa Zarz¹du ds. Pracy
i Polityki Spo³ecznej.

Stypendia ufundowane przez Jastrzêbsk¹ Spó³kê 
Wêglow¹ otrzyma³o 27 uczniów z Jastrzêbia-Zdroju, 
Knurowa, Czerwionki-Leszczyn, Ornontowic i Paw³owic. 
Nagrody maj¹ zachêciæ m³odych ludzi do podjêcia pracy 
w kopalniach JSW. – Jest mi niezmiernie mi³o, ¿e 
mo¿emy spotkaæ siê w gronie tak zdolnych uczniów, 
wrêczyæ zas³u¿one stypendia najlepszym i wspieraæ 
wasz¹ edukacjê. Ogromnie siê cieszê i wszystkim 
serdecznie gratulujê – mówi³ Robert Ma³³ek.

Nagrody specjalne trafi³y do trzech najlepszych uczniów 
klas górniczych z ka¿dej szko³y objêtej porozumieniem
o wspó³pracy. Wysoko�æ stypendiów to: 1500 z³, 1000 z³ 
oraz 800 z³. – Pamiêtajcie, ¿e to bardzo du¿e wyró¿nie-
nie. Gratulujê najlepszym uczniom i nauczycielom,
bo wasz¹ zas³ug¹ jest, ¿e uczniowie maj¹ tak dobre 
wyniki i dzi� mo¿emy przyznaæ te nagrody – podsumowa³ 
Artur Wojtków, Zastêpca Prezesa Zarz¹du ds. Pracy
i Polityki Spo³ecznej.

Do tej pory Fundacja 
JSW przekaza³a 

180 darowizn 
dla ró¿nych organizacji i instytucji 
w szesnastu miejscowo�ciach, na 
terenie których swoj¹ dzia³alno�æ 
prowadzi Jastrzêbska Spó³ka 
Wêglowa.
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Niezale¿nie od tego CLP-B wspó³pracuje w tym zakresie  
z Powiatowym Centrum Kszta³cenia Zawodowego 
iUstawicznego w Wodzis³awiu �l¹skim w ramach 
projektu �Innowacyjne nauczanie potrzeb¹ przysz³o�ci. 

Poddzia³anie 11.2.2 �Wsparcie szkolnictwa zawodowego 
– RIT� Regionalny Program Operacyjny Województwa 
�l¹skiego na lata 2014–2020�. CLPB umo¿liwi³o odbycie 
sta¿u zawodowego osobom kszta³c¹cym siê w zawodzie 
technik analityk. Spó³ka umo¿liwi³a odbycie praktyk 
zawodowych uczniom szkó³ �rednich w zawodzie technik 
analityk i technik chemik. Wspó³pracuje te¿ zlokalnymi 
szko³ami �rednimi, uczestnicz¹c w organizacji praktyk 
zawodowych dla szkó³ z Jastrzêbia-Zdroju, ̄ or
i Wodzis³awia �l¹skiego.

Spó³ka wspó³pracuje równie¿ zPolitechnik¹ Krakowsk¹ – 
Wydzia³em In¿ynierii iTechnologii Chemicznej w zakresie 
komplementarno�ci badañ w obszarach, w których CLPB 
nie dysponuje odpowiednimi urz¹dzeniami czy wiedz¹.

Przyk³adem w zakresie wspó³pracy naukowo-badawczej
z ró¿nego typu instytucjami mo¿e byæ Centralne 
Laboratorium Pomiarowo-Badawcze, które prowadzi 
sta³¹ wspó³pracê z Wydzia³em Nauk Przyrodniczych 
Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu �l¹skiego
w Katowicach. Kilkuletnia wspó³praca zaowocowa³a 
podpisaniem porozumienia w zakresie realizacji 
doktoratu wdro¿eniowego. Wspó³praca zakoñczy siê 
wdro¿eniem nowej metody badawczej do oferty 
us³ug CLPB. 

Prezentacja uczniom nowoczesnej 
platformy szkoleniowej 
Virtual Reality (VR)
JSW Szkolenie i Górnictwo oprócz organizowania zajêæ 
praktycznych dla uczniów klas ponadpodstawowych
o profilu górniczym, bierze udzia³ w takich wydarzeniach, 
jak Jastrzêbski Tydzieñ Karier. W roku 2019 odby³a siê 
ju¿ jego XI edycja, której kulminacyjnym punktem by³o 
zorganizowanie w Zespole Szkó³ nr 3 w Jastrzêbiu-
Zdroju Miasteczka Zawodów. Zawód górnika zosta³ 
przybli¿ony uczestnikom Targów nie tylko za pomoc¹ 
filmów 360°, ale i za pomoc¹ specjalnych aplikacji, 
prezentowanych zarówno przez JSW Szkolenie
i Górnictwo, jak i JSW Innowacje. 

Wyzwaniem okaza³y siê nie tylko �ci�le specjalistyczne 
dzia³ania górników, ale równie¿ opanowanie kontrole-
rów wraz z ca³ym �rodowiskiem VR. Uczniowie zgodnie 
podkre�lali, i¿ teraz przekonali siê, ¿e nie wystarcz¹ 
odpowiednie kwalifikacje, trzeba równie¿ posiadaæ 
odpowiednie cechy, umiejêtno�ci oraz wiedzê,
aby sprostaæ trudnym warunkom pracy w kopalni.

�JSW Innowacje – inspiracj¹ m³odzie¿y�

Partnerzy projektu – JSW Innowacje oraz Przemys³owa 
Akademia Rozwoju – do udzia³u w pilota¿owym 
programie zaprosili �l¹skie Techniczne Zak³ady Naukowe 
w Katowicach, a dok³adnie – uczniów trzeciej klasy
o profilu mechatronicznym. Baz¹ merytoryczn¹ do 
realizacji celów dydaktycznych i rozwijania kompetencji 
uczniów w zakresie transformacji energetycznej i rozwoju 
Przemys³u 4.0 w Polsce by³y projekty obecnie 
realizowane przez JSW Innowacje.

Przez 6 miesiêcy 28 uczniów pod 
kierunkiem specjalistów z Przemys³owej Akademii 
Rozwoju mog³o m.in. poczuæ smak studenckiej 
atmosfery, uczestnicz¹c w warsztatach
z kreatywnego my�lenia, które odby³y siê w murach 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Grupa JSW wspó³pracowa³a równie¿ 
d³ugoterminowo z nastêpuj¹cymi 
szko³ami wy¿szymi: 

�Akademia Górniczo-Hutnicza

�Politechnika �l¹ska

�Polska Akademia Nauk

 (list 
intencyjny w sprawie organizacji praktyk górniczych 
dla studentów AGH zawarty pomiêdzy AGH a JSW SA 
w dniu 9.12.2016 r., porozumienie o wspó³pracy 
zawarte pomiêdzy AGH Wydzia³ Górnictwa
i Geoin¿ynierii a JSW SA w dniu 19.04.2017 r. 
u�ci�laj¹ce zakres wspó³pracy, o której mowa w li�cie 
intencyjnym, porozumienie o wspó³pracy zawarte 
pomiêdzy AGH Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony 
�rodowiska a JSW SA w dniu 23.06.2017 r. 
u�ci�laj¹ce zakres wspó³pracy, o której mowa
w li�cie intencyjnym)

 (list intencyjny
w sprawie organizacji praktyk górniczych dla 
studentów Politechniki �l¹skiej zawarty pomiêdzy 
Politechnik¹ �l¹sk¹ a JSW SA w dniu 20.12.2016 r., 
porozumienie  o wspó³pracy zawarte pomiêdzy 
Politechnik¹ �l¹sk¹ Wydzia³ Górnictwa i Geologii
a JSW SA w dniu 19.04.2017 r. u�ci�laj¹ce zakres 
wspó³pracy, o której mowa w li�cie intencyjnym, 
porozumienie  o wspó³pracy zawarte pomiêdzy 
Politechnik¹ �l¹sk¹ Wydzia³ Górnictwa i Geologii 
(Geodezja Górnicza) a JSW SA w dniu 14.07.2017 r. 
u�ci�laj¹ce zakres wspó³pracy, o której mowa
w li�cie intencyjnym)

 (porozumienie 
zawarte 9.05.2017 roku pomiêdzy Instytutem 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej 
Akademii Nauk a JSW – sta¿e dla pracowników PAN).

Je¿eli chodzi o inne spó³ki z Grupy JSW, warto ponownie 
wspomnieæ o CLPB, które w 2019 roku umo¿liwi³o 
odbycie praktyk studentom Uniwersytetu �l¹skiego
w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
i Politechniki �l¹skiej w Gliwicach. CLPB uczestniczy te¿
w licznych konferencjach naukowych o charakterze 
krajowym i miêdzynarodowym oraz realizuje publikacje 
naukowe we wspó³pracy z jednostkami naukowymi.

Oprócz tzw. Design Thinking kluczow¹ rolê w projekcie 
pe³ni³a aplikacja komunikacyjno-e-learningowa M³ody 
Przemys³. Systematyczne rozwi¹zywanie zamieszczonych 
na niej zadañ  pozwala³o na budowanie w�ród uczniów 
kluczowych kompetencji niezbêdnych dla ich przysz³ej 
pracy zawodowej. Interaktywne metody nauczania sta³y 
siê te¿ unikatowym narzêdziem do komunikacji 
przedsiêbiorcy z uczniami, czyli przysz³¹ kadr¹ 
techniczn¹. Dziêki realizacji tej inicjatywy zosta³a 
stworzona przestrzeñ do komunikacji i kreacji idealnego 
modelowego podej�cia w kszta³ceniu m³odzie¿y na rzecz 
rozwoju nowoczesnego przemys³u i przysz³ych kadr.
Na zakoñczenie pilota¿owej edycji projektu, doceniaj¹c 
zaanga¿owanie m³odzie¿y w realizacjê inicjatywy, 
uczniów wyró¿niono dyplomami, a dwa najlepsze 
zespo³y otrzyma³y nagrody ufundowane przez JSW 
Innowacje.
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Szko³a Innowacji JSW
W ramach dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ Szko³y 
Innowacji JSW cyklicznie organizowane s¹ w murach 
Wydzia³u Górnictwa i Geoin¿ynierii Akademii Górniczo-
Hutniczej spotkania dla studentów, w trakcie których 
poruszana jest tematyka realizowanych przez JSW 
Innowacje projektów. Poprzez wspó³pracê z o�rodkami 
akademickimi oraz prezentowanie studentom potencja³u 
polskiego przemys³u wydobywczego realizowane s¹ 
dzia³ania zwi¹zane z  przygotowaniem przysz³ej 
wykwalifikowanej kadry dla polskiego górnictwa oraz 
innych podmiotów Grupy JSW.  

Zagospodarowanie terenów pogórniczych203-1
413-1
413-2
MM10

Zakoñczenie produkcji górniczej, jak mia³o to np. 
w przypadku KWK �Krupiñski�, przekazanej do SRK SA, 
oznacza wytworzenie siê swoistej pró¿ni. Choæ w przy-
padku tej konkretnej kopalni wszyscy pracownicy znale�li 

miejsce 

Program JZR Rozwój to dla JZR Sp. z o.o. kluczowy 
projekt rozwojowy, który niesie za sob¹ korzy�ci dla ca³ej 
Grupy JSW. G³ównym celem Programu jest rozszerzenie 
zakresu dzia³ania Spó³ki JSW o nowe, dot¹d niewytwa-
rzane w Spółca produkty dla bran¿y górniczej oraz 
rozwój technologiczny. Realizacja tego programu pozwoli 
na czê�ciow¹ zmianê profilu funkcjonowania Spó³ki ze 
spółki remontowo-produkcyjnej na bardziej o charakte-
rze produkcyjnym. Jednocze�nie realizacja procesu 
produkcyjnego na terenie Gminy Suszec pozwoli na 
industrializacjê i rewitalizacjê terenów przemys³owych
i obiektów po dawnej kopalni Krupiñski.

W pierwszej fazie wdro¿enia programu wytwarzane 
bêd¹: kr¹¿niki do przeno�ników ta�mowych, ruroci¹gi 
magistralne ci�nieniowe i sp³ywowe szyny kolejek 
podwieszanych oraz rynny trasowe do przeno�ników 
zgrzeb³owych. Faza druga to produkcja bardziej 
wymagaj¹cego pod wzglêdem technologicznym 
produktu – sekcji obudów zmechanizowanych.

Dla potrzeb realizacji nowej produkcji w roku 2019 
na obszarze gminy Suszec na terenie dawnej kopalni 
Krupiñski rozpoczêto budowê nowoczesnego obiektu 
budowlanego. Obiekt ten ma spe³niaæ nowe warunki 
techniczne 2021, dotycz¹ce energooszczêdno�ci 
budynków. Zastosowano w nim rozwi¹zania 
proekologiczne, takie jak panele fotowoltaiczne oraz 
pompy ciep³a, jako �ród³a produkcji energii cieplnej
i  ch³odzenia wybranych pomieszczeñ w budynku. 
Powsta³e hale produkcyjne bêd¹ wyposa¿one
w specjalistyczne, wysokowydajne maszyny i urz¹dzenia. 
Szacowany bud¿et programu JZR Rozwój to 94,5 mln z³. 
Zakoñczenie prac budowlanych jest planowane na 
koniec trzeciego kwarta³u 2020 roku i zaraz po tym 
okresie nastąpi rozruch produkcyjny w ramach fazy 
pierwszej.

Program JZR Rozwójzatrudnienie w innych kopalniach JSW, to liczba miejsc 
pracy na terenie gminy się zmniejszy³a. Podobnie 
ograniczeniu ulegaj¹ wp³ywy do gminnego bud¿etu. 
Dlatego tak wa¿nym ze spo³ecznego punktu widzenia
jest gospodarcze wykorzystanie terenów wcze�niej 
wykorzystywanych przez górnictwo. 

Choæ koncepcja projektu Klastra Energii nie jest 
dedykowana wy³¹cznie takim terenom, to s¹ one istotnym 
potencjalnym adresatem tej inicjatywy. Sam projekt mo¿e 
stanowiæ doskona³¹ formê ich zagospodarowania. Celem 
projektu jest utworzenie klastra, w sk³ad którego będą 
wchodziæ jednostki samorz¹du terytorialnego znajduj¹ce 
siê na obszarze dzia³alno�ci Grupy JSW oraz instytucje
i firmy dzia³aj¹ce na tych terenach, a które zosta³y 
zaproszone do uczestnictwa. Zawi¹zanie Klastra pozwoli 
na zaanga¿owanie Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej, jako 
jednego z najwa¿niejszych na rynku producentów wêgla 
koksowego, w dzia³alno�æ wspieraj¹c¹ lokalne 
przedsiêwziêcia z zakresu ochrony �rodowiska, 

efektywno�ci energetycznej, budowy odnawialnych �róde³ 
energii i promowanie przez Spó³kê w ramach dzia³alno�ci 
klastra podejmowanych do tej pory dzia³añ w tym 
zakresie. Inicjatywa ma na celu poprawê lokalnego 
bezpieczeñstwa energetycznego poprzez rozwój 
energetyki rozproszonej, w tym przede wszystkim OZE, 
przy uzyskaniu maksymalnej efektywno�ci ekonomicznej. 
W ramach realizowanego przez Grupê JSW projektu 
wskazano gminy, w których zidentyfikowano potencja³ 
zawi¹zania wspó³pracy w ramach Klastra Energii. Ponadto 
w ramach wspó³pracy z jednostkami samorz¹dów 
terytorialnych przeprowadzono szereg spotkañ, podczas 
których okre�lono obszary mo¿liwej wspó³pracy i dokona-
no inwentaryzacji aktywów energetycznych. Spotkania
i przeprowadzone analizy pozwoli³y na utworzenie 
wstêpnego zarysu Klastra Energii i stanowi¹ podstawê
do stworzenia Strategii Klastra Energii, dokumentu 
okre�laj¹cego dzia³ania formalno-prawne podejmowane 
w klastrze, a tak¿e uwzglêdniaj¹cego analizy niezbêdne 
do odpowiedniego i trwa³ego funkcjonowania Klastra 
Energii.

Przy nowej produkcji zatrudnienie 
znajdzie oko³o 200 osób, w tym g³ównie
o specjalno�ciach: spawacz, tokarz, frezer. 
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Zaanga¿owanie spo³eczne

W ostatnim roku Grupa JSW usystematyzowa³a swoje 
dzia³ania z obszaru zaanga¿owania spo³ecznego, 
wyra�nie definiuj¹c i wyró¿niaj¹c: d³ugoterminowe 
autorskie programy spo³eczne, filantropiê korporacyjn¹ 
oraz sponsoring sportu. Autorskie programy spo³eczne 
prowadzone s¹ przez Zespó³ Spo³ecznej Odpowiedzial-
no�ci Biznesu. Dzia³alno�æ charytatywna koordynowana 
jest przez niezale¿n¹ Fundacjê JSW, której fundatorem 
jest JSW. W ramach JSW SA  darowizny na rzecz pod-
miotów zewnêtrznych realizuje  Biuro Organizacji
i Zarz¹dzania.  

Kolejn¹ zrealizowan¹ ambicj¹, pierwotnie zadeklaro-
wan¹ w Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju na lata 
2017–2020, by³o skoncentrowanie dzia³añ spo³ecznych, 
zw³aszcza charytatywnych, na terenach, na których 
funkcjonuj¹ nasze zak³ady. 

Niezmiennie jednak szczególn¹ wagê Grupa JSW 
przywi¹zuje do wspierania dzieci i m³odzie¿y. Stara siê 
wspieraæ ciekawe, innowacyjne i skuteczne rozwi¹zania 
w takich dziedzinach jak edukacja, zdrowie, ekologia, 
kultura i sport oraz pomoc dla najbardziej potrzebuj¹-
cych w regionie.

W statucie Fundacji JSW zapisano jednozna-cznie, ¿e 
prowadzi ona dzia³alno�æ publiczn¹ i spo³ecznie 
u¿yteczn¹ na terenie gmin górniczych: Jastrzêbie-Zdrój, 
Mszana, �wierklany, Paw³owice, Suszec, ̄ ory, 
Czerwionka-Leszczyny, Ornontowice, Knurów, 
Pilchowice, Gliwice, Giera³towice, Miko³ów, Radlin, 
Zabrze i D¹browa Górnicza. S¹ to gminy, na obszarze 
których dzia³alno�æ operacyjn¹ prowadz¹ zak³ady 
Grupy JSW. 

413-1 Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa –
wyró¿niona przez dzieci

Za wra¿liwo�æ, zrozumienie i pomoc wychowankom 
Domu Dziecka w Cieszynie dyrektor placówki podziêko-
wa³a kilkunastu osobom i firmom od lat wspó³pracuj¹-
cym z o�rodkiem. Medal �Przyjaciel Dzieci 2019�
w imieniu naszej Spó³ki odebra³a Agnieszka Barzycka, 
kierownik Zespo³u Spo³ecznej Odpowiedzialno�ci 
Biznesu JSW, który jest zaanga¿owany w akcje na rzecz 
dzieci. Mia³o to miejsce tu¿ po zakoñczeniu roku,
tj. w styczniu 2020 roku. �Koncert Przyjació³ Dzieci� 
zorganizowano w Cieszyñskim O�rodku Kultury. Prócz 
wystêpów solowych i zespo³owych wychowankowie 
przygotowali bo¿onarodzeniowe przedstawienie
i kiermasz prac wykonanych w³asnorêcznie.

Za bezinteresown¹ pomoc i okazan¹ ofiarno�æ wszystkim 
przyjacio³om placówki podziêkowa³a Kazimiera Habarta, 
dyrektor Cieszyñskiego Domu Dziecka. Razem z Agniesz-
k¹ Barzyck¹ z JSW SA, medale oraz dyplomy otrzymali 
miêdzy innymi Starosta Cieszyñski Mieczys³aw Szczurek
i przedstawiciele klubu sportowego GKS Jastrzêbie.

Autorskie programy spo³eczne

Spo�ród autorskich programów spo³ecznych na 
szczególn¹ uwagê zas³uguje tu Kopalnia Wiedzy JSW 
(http://kopalniawiedzyjsw.pl/) oraz program JSW 
Dzieciom, w ramach którego JSW patronuje trzem 
domom dziecka z Pszczyny, Jastrzêbia-Zdroju i Cieszyna. 

W 2019 roku w ramach Kopalni Wiedzy JSW 
zrealizowano:

wystawy interaktywne i warsztaty (przez ca³y dzieñ 
wszyscy uczestnicy w wieku od 3 do 12 lat oraz ich 
opiekunowie wziêli udzia³ w  pokazach naukowych 
oraz warsztatach – malowania toreb jutowych, 
tworzenia przypinek z  papieru czerpanego 
zodpadów. Dodatkowo – organizator Akcji – JSW 
zaprosi³ mieszkañców na wystawê ponad dwudziestu 
interaktywnych eksponatów pokazuj¹cych prawa 
natury i fizyki oraz wystawê plansz edukacyjnych)
konkursy dla szkó³ na ekologiczn¹ kampaniê 
edukacyjn¹ (zakoñczony pokazami naukowymi dla 
wyró¿nionych placówek)
grê miejsk¹ dla mieszkañców regionu (tematy zadañ: 
temperatura ziemi, niemarnowanie ¿ywno�ci, 
ochrona pszczó³)
pokazy naukowe oraz warsztaty proekologiczne, 
wielki Piknik Naukowy pod siedzib¹ JSW (5 tys. 
uczestników). 

Z kolei program JSW Dzieciom jest adresowany do dzieci 
potrzebuj¹cych. JSW jest patronem trzech domów 
dziecka � w Jastrzêbiu-Zdroju, Pszczynie i Cieszynie. 
Warsztaty artystyczne, wyjazdy edukacyjne, akcje 

Ide¹ przewodni¹ programu Kopalnia Wiedzy JSW jest 
edukacja, g³ównie w przedmiotach �cis³ych iszeroko 
pojêtej ekologii, ale nie tylko. Prowadz¹cy zajêcia
w Kopalni Wiedzy JSW chc¹ zara¿aæ dzieci z regionu 
pasj¹ poznawania �wiata, do�wiadczania, odkrywania. 
Projekt ma wspieraæ rozwijanie talentów w�ród dzieci 
oraz wyrównywaæ szanse w dostêpie do nowoczesnych
i ciekawych form aktywno�ci pozalekcyjnej. 

�

�

�

�
�

wolontariackie pracowników JSW, sprzêt dla uzdolnionej 
m³odzie¿y – to tylko kilka zaktywno�ci, jakie Jastrzêbska 
Spó³ka Wêglowa organizuje dla podopiecznych tych 
placówek. Jest to zgodne ze Strategi¹ zrównowa¿onego 
rozwoju Grupy JSW na lata 2017–2020, zgodnie z któr¹ 
pomoc jest kierowana tam, gdzie jest ona najbardziej 
potrzebna. Ze strony JSW koordynacj¹ programów CSR 
zajmuje siê Zespó³ Spo³ecznej Odpowiedzialno�ci 
Biznesu. 

Dziêki wsparciu JSW – do tej pory ponad 130 dzieci
z domów dziecka mia³o okazjê uczestniczyæ m.in.
w szeregu wyjazdów w ró¿ne zak¹tki Polski, uczestniczyæ 
w naukowych piknikach, warsztatach, spotkaniach
z pracownikami Grupy JSW. JSW chce pokazaæ, ¿e jest 
firm¹, która dba i troszczy siê o najs³abszych, anga¿uje 
pracowników do po¿ytecznych i spo³ecznie akceptowal-
nych inicjatyw, jest firm¹ dziel¹c¹ siê zyskiem ze spo³ecz-
no�ci¹ lokaln¹ poprzez dzia³ania na rzecz najs³abszych, 
promuj¹c¹  warto�ci, bêd¹c¹ dobrym iodpowiedzialnym 
s¹siadem.

W roku 2018 wydatki samej Grupy JSW na dzia³alno�æ charytatywn¹ wynios³y

natomiast w 2019 roku  z czego 16 000 000,00 z³ przekazano na Fundacjê JSW SA, 

co stanowi³o 89,45% kwoty wykorzystanej na dzia³alno�æ charytatywn¹ w 2019 roku.

 842 532,20 z³, 
17 887 800,00 z³,

Kopalnia Wiedzy JSW 
w 2019 roku to odpowiednio 

2320 bezpo�rednich
i 55 538 po�rednich 

beneficjentów dzia³añ 
spo³ecznych JSW. 
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Czterdziestoosobowa grupa dzieci z domów 
dziecka w Pszczynie i Cieszynie spêdzi³a 
radosne chwile na Mazurach. 

Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa w ramach programu JSW 
Dzieciom w po³owie czerwca zaprosi³a dzieci na cztero-
dniow¹, wype³nion¹ atrakcjami wycieczkê do Miko³ajek. 
Podczas pobytu w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich 
dzieci odwiedzi³y miasteczko westernowe i wioskê 
indiañsk¹ w Mr¹gowie. Tam pozna³y historiê Dzikiego 
Zachodu, by³y �wiadkami pojedynku rewolwerowców
i wziê³y udzia³ w lekcji tañca z tamtej epoki. Dla dzieci 
znacznie ciekawsza okaza³a siê wizyta w wiosce indiañ-
skiej, gdzie ka¿dy móg³ m.in. spróbowaæ swoich si³
w strzelaniu z ³uku. Oprócz atrakcji rodem z Dzikiego 
Zachodu dzieciaki mia³y okazjê odbyæ rejs statkiem po 
najwiêkszym polskim jeziorze – �niardwy. Dla wiêkszo�ci 
dzieci nowym do�wiadczeniem by³ sp³yw kajakowy rzek¹ 
Krutyni¹. Pomiêdzy wyjazdami na wycieczki dzieci 
chêtnie odwiedza³y pla¿ê miejsk¹ w Miko³ajkach, gdzie 
pod okiem opiekunów i ratowników WOPR p³ywa³y
w Jeziorze Miko³ajskim. Oczywi�cie by³o ognisko
i dyskoteka, a dla chêtnych – warsztaty dziennikarskie.
– To by³ doskona³y pocz¹tek wakacji. Nie spodziewali�my 
siê tylu atrakcji. Dzieci s¹ ca³y czas u�miechniête, a to 
oznacza, ¿e im siê podoba. W ich imieniu serdecznie 
dziêkujê Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej za zaproszenie 
nas na tê wycieczkê – mówi³a Iwona Spora, dyrektor 
Domu Dziecka w Pszczynie. Kilka dni po powrocie
z Miko³ajek dzieci z Pszczyny �wpad³y� do Spó³ki 
podziêkowaæ za udany wyjazd. Spotka³y siê m.in.

Takiej akcji w JSW jeszcze nie by³o!

Tysi¹c niespodzianek dla dziesiêciu przedszkoli. W ra-
mach akcji JSW Dzieciom przedstawiciele Jastrzêbskiej 
Spó³ki Wêglowej odwiedzaj¹ placówki w regionie, opo-
wiadaj¹c o górnictwie, a przy okazji rozdaj¹c najm³od-
szym prezenty.

Miko³ajkowe upominki otrzyma³y ju¿ dzieci z przedszkoli 
w Mszanie i Rybniku. Kolejne trafi¹ miêdzy innymi do 
�wierklan, Zebrzydowic, Knurowa i Ornontowic. Spotka-
nia z przedszkolakami maj¹ te¿ charakter edukacyjny. 
Dzieci dowiaduj¹ siê, czym jest wêgiel koksowy
i do czego s³u¿y.

– Nasz surowiec to specjalny wêgiel. Nie pali siê w pie-
cach, za to produkowana jest  z niego stal. Z niej wyko-
nana jest na przyk³ad szpada górnicza – mówi³ w jednym 
z przedszkoli Artur Dyczko, zastêpca prezesa JSW ds. 
strategii i rozwoju: – Podczas uroczysto�ci barbórkowych 
tak¹ szpadê otrzymuj¹ w nagrodê najbardziej zas³u¿eni 
górnicy. Pamiêtajcie, ¿e praca górnika jest bardzo ciê¿ka.

Lokalne inwestycje spo³eczne

Grupa JSW stara siê te¿ w miarê mo¿liwo�ci 
bud¿etowych wychodziæ naprzeciw oczekiwaniom 
lokalnych spo³eczno�ci. Do wybudowanej w 2018 roku 
si³owni plenerowej i udziału w budowie stacji rowerów 
miejskich w Jastrzêbiu-Zdroju, w 2019 roku do³¹czy³y 
kolejne trzy. 

W 2019 roku sfinansowano te¿ budowê pasieki (wyko-
nanie robót ziemnych, niezbêdnych wycinek, budowa 
budynku zaplecza pasieki wraz z toalet¹, zadaszenia dla 
uli i wiaty do celów prezentacji iedukacji, wykonanie 
ci¹gu pieszego i �cie¿ki edukacyjnej wraz z elementami 
ma³ej architektury, wykonanie przy³¹czy infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i o�wietlenia 
terenu, wykonanie ogrodzenia terenu pasieki, urz¹dze-
nie zieleni wraz z nasadzeniami, powykonawcza inwen-
taryzacja geodezyjna, instalacja monitoringu pasieki).

Pszczo³y – strza³em w dziesi¹tkê!

Miód z jastrzêbskiej pasieki – to nowy projekt edukacyjny 
JSW skierowany do najm³odszych. Na terenie Ruchu 
Borynia powsta³a pasieka, która ma chroniæ te po¿y-
teczne owady, a przy okazji edukowaæ. Dla Grupy 
Kapita³owej JSW ochrona przyrody i jej zasobów jest 
jednym z priorytetów. Projekt realizowany jest przez 
Zespó³ CSR Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej oraz JSW 
Innowacje. Zak³ada kompleksowe dzia³ania edukacyjne
i praktyczne. W sierpniu na terenie przykopalnianym 
Ruchu Borynia zosta³a otworzona pasieka. Natomiast ju¿ 
od 1 pa�dziernika lokalne szko³y bior¹ udzia³ w grze 
miejskiej realizowanej w Jastrzêbiu-Zdroju. W ramach 
projektu dzieci i m³odzie¿ mog¹ te¿ napisaæ artyku³ 
po�wiêcony ochronie pszczó³ oraz wzi¹æ udzia³
w konkursie tematycznym og³oszonym przez National 
Geographic Kids.

Gra Miejska to konkurs dla grup szkolnych przygotowany 
w formie podchodów. Uczniowie pod opiek¹ nauczyciela 
udaj¹ siê na trasê i dziêki wskazówkom geograficznym 
powinni odnale�æ sze�æ ilustrowanych plansz z zada-
niami. Ca³a trasa ma d³ugo�æ oko³o 3 kilometrów,
a punkty kontrolne poukrywano w ciekawych zak¹tkach 
miasta. W ten sposób m³odzie¿ nie tylko zdobywa wiedzê 
na temat pszczó³, ale poznaje historiê i geografiê 
najbli¿szej okolicy. Gra miejska rusza 1 pa�dziernika
i bêdzie trwa³a przez ca³y miesi¹c. Gotowe zadania
oceni jury.

z Arturem Dyczką, Zastêpcą Prezesa Zarz¹du ds. 
Technicznych i Operacyjnych. 

W sierpniu na podobn¹ wycieczkê JSW zabra³a dzieci
z jastrzêbskiego domu dziecka. 

Pasieka JSW cieszy siê ogromn¹ 
popularno�ci¹! Od wrze�nia do pa�dziernika 
2019 teren pasieki odwiedzi³o 

blisko 300 dzieci 
z okolicznych szkó³ i przedszkoli.  
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JSW finansuje zakup inkubatora 
transportowego wraz ze zintegrowanym 
respiratorem i systemem monitoruj¹cym 
wszystkie podstawowe funkcje ¿yciowe

Zarz¹d Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej przekaza³ czek
o warto�ci 150 tysiêcy z³otych Oddzia³owi Intensywnej 
Terapii Dzieciêcej jastrzêbskiego szpitala. Pieni¹dze 
zosta³y przeznaczone na zakup inkubatora ratuj¹cego 
zdrowie i ¿ycie noworodków. W przekazaniu �rodków 
uczestniczyli miêdzy innymi Stanis³aw Karczewski, 
Marsza³ek Senatu, oraz Adam Gawêda, Wiceminister 
Energii.

Pieni¹dze od Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej pokryj¹ 
koszty zakupu inkubatora transportowego wraz ze 
zintegrowanym respiratorem i systemem monitoruj¹cym 
wszystkie podstawowe funkcje ¿yciowe. Sprzêt bêdzie 
wyposa¿ony w pompy infuzyjne umo¿liwiaj¹ce poda-
wanie leków od samego urodzenia dziecka w sali 
porodowej i podczas transportu noworodka na Oddzia³ 
Intensywnej Terapii Dzieciêcej. – Pragnê podziêkowaæ 
zarz¹dowi Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej. Wspó³pracuje-
my od dawna i zawsze mo¿emy liczyæ na pomoc. To jest 
bezcenne, bez was nie daliby�my rady. Swoje umiejêt-
no�ci i wiedzê mo¿emy doskonaliæ, ale mamy ogranicze-
nia finansowe, a dziêki wam mo¿emy �wiadczyæ us³ugi 
medyczne na poziomie europejskim – mówi³ Józef 
Danek, lekarz zarz¹dzaj¹cy Oddzia³em Intensywnej 
Terapii Dzieciêcej WSS nr 2 w Jastrzêbiu-Zdroju. W ci¹gu 
25 lat istnienia tego oddzia³u lekarze pomogli ju¿ 
czterem tysi¹com ma³ych pacjentów w stanie zagro¿enia 
¿ycia. Nowoczesny sprzêt pozwoli ratowaæ noworodki – 
zw³aszcza wcze�niaki – ju¿ od pierwszej minuty ¿ycia.

Plecaki od JSW

Z okazji nowego roku szkolnego zarząd Jastrzbskiej 
Spółki Wglowej postanowił sprawić dzieciom z domów 
dziecka niespodziank.  

Spó³ka w ramach programu �JSW Dzieciom� zafundo-
wa³a wychowankom domów dziecka z Jastrzêbia-Zdroju 
oraz Pszczyny i Cieszyna prawie sto kolorowych plecaków 
szkolnych. Prezenty wrêczyli dzieciom W³odzimierz 
Here�niak, prezes zarz¹du JSW, oraz cz³onkowie zarz¹du 
Artur Wojtków, zastêpca prezesa zarz¹du JSW ds. pracy
i polityki spo³ecznej, a tak¿e Artur Dyczko, zastêpca 
prezesa zarz¹du JSW ds. strategii i rozwoju. – Pomoc 
potrzebuj¹cym dzieciom to nasz obowi¹zek. Plecaki, 
które wrêczyli�my dzieciom, to zaledwie drobny gest, 
który jednak spowodowa³, ¿e na twarzach dzieci pojawi³ 
siê u�miech. My cieszymy siê razem z nimi – powiedzia³ 
W³odzimierz Here�niak, prezes JSW.

Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa w ramach projektu �JSW 
Dzieciom� od wielu miesiêcy wspiera wychowanków
z domów dziecka w Jastrzêbiu-Zdroju, Pszczyny
i Cieszyna organizuj¹c m.in. wyjazdy wakacyjne, 
rekreacyjne oraz edukacyjne. Jastrzêbska Spó³ka 
Wêglowa w ramach projektów �JSW Dzieciom� oraz 
�Kopalnia Wiedzy JSW� w dalszym ci¹gu bêdzie 
podejmowaæ dzia³ania zwi¹zane z edukacj¹ dzieci
i m³odzie¿y oraz  pomoc¹ najbardziej 
potrzebuj¹cym dzieciom w my�l 
zasady – najwa¿niejszy jest 
u�miech dziecka.

Place zabaw i rowery dla naszych 
najm³odszych przyjació³

Hu�tawki, zje¿d¿alnie i trampoliny – taki sprzêt pojawi³ 
siê w domach dziecka wspó³pracuj¹cych z Jastrzêbsk¹ 
Spó³k¹ Wêglow¹. Wychowankowie z Pszczyny i Cieszyna 
ciesz¹ siê nowiutkimi placami zabaw, dzieci z Jastrzêbia 
po wakacjach dostan¹ od JSW rowery. Wszystkie te trzy 
placówki otrzyma³y od naszej firmy prezenty warte
w sumie ponad 30 tysiêcy z³otych.

– W o�rodkach w Cieszynie i Pszczynie najm³odszym 
brakowa³o ju¿ sprawnych zje¿d¿alni, piaskownic czy 
hu�tawek. Marzenia siê spe³niaj¹, dziêki Jastrzêbskiej 
Spó³ce Wêglowej mamy wspania³y plac zabaw – mówi 
Iwona Spora, dyrektor pszczyñskiej placówki. – Mo¿na 
by³oby za�piewaæ cytuj¹c Golec Orkiestra: �Kiedy� by³o 
tu �ciernisko...�. Sponsor zafundowa³ nam podwójn¹, 
metalow¹ hu�tawkê, bocianie gniazdo, tor przeszkód
i hu�tawkê sprê¿ynow¹.  Wszystkie sprzêty zosta³y ju¿ 
wypróbowane przez dzieci i nie tylko. Rado�ci nie ma 
koñca

Poniewa¿ w Jastrzêbiu-Zdroju dom dziecka mia³ sprawny 
plac zabaw, o�rodek otrzyma od nas rowery. Ka¿dy
z prezentów od JSW jest wart oko³o 10 tysiêcy z³otych.
To kolejne akcje w ramach dzia³añ CSR (spo³ecznie 
odpowiedzialnego biznesu) naszej firmy. JSW Dzieciom� 

jest projektem, który od wielu miesiêcy 
najm³odszym daje nie tylko sporo 
u�miechów i rado�ci, ale te¿ 
niezapomnianych emocji.

– Bardzo dziêkujê 
Jastrzêbskiej Spó³ce 
Wêglowej za tê inicjatywê 
i wsparcie. Ka¿de 
wzmocnienie systemu opieki 
zdrowotnej jest warto�ciowe 
i potrzebne – 

powiedzia³ Stanis³aw Karczewski, 
Marsza³ek Senatu, doceniaj¹c pracê 
lekarzy i pielêgniarek oraz dynamiczny 
rozwój medycyny. 
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Dzia³alno�æ Fundacji JSW

Fundacja JSW zgodnie z przyjêtym statutem przyznaje 
darowizny, wspieraj¹c cztery obszary:

�kultury i tradycji
�wypoczynku i rekreacji
�nauki i edukacji
�zdrowia i bezpieczeñstwa.

W 2019 roku Zarz¹d Fundacji JSW czterokrotnie 
rozpatrywa³ wnioski o przyznanie darowizn dla 
organizacji i instytucji. Przyznano 180 darowizn o ³¹cznej 
wysoko�ci blisko 6 mln z³. Zorganizowane zosta³y tak¿e 
cztery spotkania – warsztaty z obdarowanymi, w których 
wziê³o udzia³ ponad 220 uczestników. Byli to 
przedstawiciele jednostek samorz¹du terytorialnego, 
placówek o�wiatowych, instytucji opieki spo³ecznej, 
parafii, klubów sportowych, harcerzy, organizacji 
wspieraj¹cych osoby niepe³nosprawne, placówek 
zdrowia publicznego oraz ochotniczych i pañstwowych 
stra¿y po¿arnych.

Jednocze�nie w ramach swej dzia³alno�ci Fundacja JSW 
zainicjowa³a równie¿ autorskie projekty skierowane do 
mieszkañców regionu. 

Pierwszy projekt Fundacji JSW dotyczy³ �Mobilnej 
Ambasady Laudato Si�.  Na terenie dzia³alno�ci Fundacji 
JSW znajduj¹ siê 42 parafie. �Mobilna Ambasada 
Laudato Si� odwiedzi³a 34 miejsca. Ekologiczna 
inicjatywa dotar³a do nastêpuj¹cych dekanatów 
województwa �l¹skiego: Paw³owice, Jastrzêbie, 
Jastrzêbie Górne, Knurów, Orzesze i Suszec. �Mobilna 
Ambasada Laudato Si� zaznaczy³a swoj¹ obecno�æ tak¿e 
podczas Wielkiego Pikniku JSW, Marszu dla ̄ ycia

i  Rodziny w Jastrzêbiu-Zdroju oraz Dniach Knurowa. 
Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ inicjatywa uzyska³a szerokie 
grono odbiorców, szacowane na ok. 10 000 uczestników, 
w znaczny sposób przek³ada siê to na rozpoznawalno�æ 
projektu pn. �Mobilna Ambasada Laudato Si�, a co za 
tym idzie – na rozpowszechnienie w�ród spo³eczno�ci 
naszego regionu informacji o powo³aniu przez 
Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹ Fundacji JSW. 

Drugim projektem Fundacji JSW jest zainaugurowana
w 2019 roku, zaplanowana do koñca maja 2020 roku 
akcja �Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka prostaty 
dla Pracowników JSW SA od 50. roku ¿ycia� – bezp³atne  
badania finansowane przez Fundacjê JSW. Program 
adresowany do 200 pracowników JSW SA jest realizo-
wany przy współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specja-
listycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju od stycznia do maja 
2020 roku. Pacjenci wymagający dalszego leczenia 
chirurgicznego będą kierowani na zabiegi do powyższe-
go Szpitala, w którym będą one przeprowadzane przy 
wykorzystaniu kompletnej wieży laparoskopowej, której 
fundatorem jest Fundacja JSW. Program realizowany jest 
w ramach działalności Fundacji JSW w obszarze zdrowia 
i bezpieczeństwa.

Trzecim projektem Fundacji JSW, który równie¿ rozpocz¹³ 
siê w 2019 roku i którego ewaluacja bêdzie mo¿liwa
w  roku bie¿¹cym, jest �Izba pamiêci profesora 
Boles³awa Krupiñskiego� w G³ównym Instytucie 
Górnictwa w Katowicach. G³ówne za³o¿enia projektu 
dotycz¹ modernizacji, unowocze�nienia i zwiêkszenia 
potencja³u �Izby pamiêci prof. Krupiñskiego�. W jego 
ramach powstaje �cie¿ka edukacyjna, zintegrowana
z zainstalowanym o�wietleniem. Eksponaty bêd¹ pod-
�wietlane wraz z czytan¹ przez lektora histori¹ ¿ycia 
Profesora Krupiñskiego. Planuje siê równie¿ odtwarzanie 
wywiadu z profesorem Krupiñskim, zachowanego
w kronikach filmowych.

Kolejnym projektem Fundacji JSW jest cykl akcji eduka-
cyjnych w przedszkolach regionu. Odwiedzono blisko 
2000 dzieci wręczając tym samym materiały dydaktyczne 
lokalnym placówkom przedszkolnym. 

Piątym projektem zainicjowanym przez Fundację JSW
w 2019 roku jest przekazanie używanego sprzętu 

Wsparcie sportu

komputerowego otrzymanego nieodpłatnie od JSW IT 
Systems Sp. z o.o., jako darowizny Fundacji JSW dla 
placówek edukacyjnych w regionie, na którym Fundacja 
JSW koncentruje swoje działania. Zarząd Fundacji JSW 
przekazał sprzęt komputerowy zachowujący wysokie 
parametry techniczne i dobry stan 14 placówkom 
edukacyjnym i opiekuńczo-wychowawczym. Przekazano 
prawie 200 sztuk różnorodnego sprawnego sprzętu 
komputerowego, począwszy od monitorów, poprzez 
kompletne zestawy komputerowe, po drukarki. 

Więcej informacji na temat działań zrealizowanych 
przez Fundację JSW w 2019 roku znaleźć można
w jej sprawozdaniu dostępnym na stronie: 
www.fundacjajsw.pl

Grupa JSW od wielu już lat wspiera sport zawodowy, jak 
również i drużyny amatorskie. Zjednej strony, jako 
najwiêkszy pracodawca w regionie ijedna z wiêkszych 
spó³ek publicznych w Polsce, JSW iGrupa JSW czuj¹ siê 
odpowiedzialne za wspieranie dyscyplin, które promuj¹ 
nie tylko markê JSW, ale te¿ region. Sportu nie tylko 
zawodowego, ale i amatorskiego, który wspiera zdrowy
i aktywny styl ¿ycia.

Grupa JSW stawia na dyscypliny, które od lat 
najlepiej oddaj¹ charakter firmy czy bran¿y oraz 
wzbudzaj¹ najwiêksze pozytywne emocje w�ród 
kibiców, st¹d decyzja o sponsorowaniu takich 
dziedzin sportu jak siatkówka, hokej czy pi³ka 
no¿na. Wszystkie je ³¹czy dru¿ynowy charakter, 
wspólny sukces i ukierunkowanie na efektywn¹ 
wspó³pracê w dru¿ynie. 

Wspólnie ze wspieranymi klubami sportowymi
(KS Jastrzêbski Wêgiel, JKH GKS Jastrzêbie, GKS 1962 
Jastrzêbie, GKS Pniówek 74) Grupa JSW anga¿uje siê 
tak¿e w propagowanie sportu w�ród dzieci i m³odzie¿y. 
To kwestia d³ugoterminowego my�lenia przenoszonego 
wprost z dzia³alno�ci biznesowej. Tak jak w dzia³alno�ci 
biznesowej wspieranie klas i szkó³ o profilu górniczym 
przeciwdzia³a luce pokoleniowej i pozwoli na stabilne 
kontynuowanie dzia³alno�ci w  nadchodz¹cych latach, 
tak inwestowanie w dru¿yny dzieciêce i m³odzie¿owe 
zapewni dop³yw talentów klubom zawodowym.

W roku 2019 wydatki na 
dzia³alno�æ promocyjn¹ 
JSW SA wynios³y

18 405 869,91 z³, 
natomiast w roku 
poprzednim, czyli 2018 
by³a to kwota

23 256 278,29 z³. 
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Akademia Talentów 
Jastrzêbskiego Wêgla 

Jastrzêbski Wêgiel mocno inwestuje w m³odzie¿. Przy 
wsparciu JSW klub z powodzeniem realizuje od sezonu 
2012/2013 projekt m³odzie¿owej siatkówki pod nazw¹ 
Akademia Talentów Jastrzêbskiego Wêgla. W ci¹gu 
siedmiu lat dzia³alno�ci m³odzi adepci Akademii wywal-
czyli na szczeblu wojewódzkim i krajowym ponad
40 medali. Nadrzêdnym celem Akademii jest jednak 
wyszkolenie przysz³ych zawodników klubu, reprezen-
tantów Polski i medalistów olimpijskich. Po kilku latach 
funkcjonowania Akademii w ̄ orach, w 2019 roku 
wróci³a ona do Jastrzêbia-Zdroju. Jej siedzib¹ znów jest 
Hala Sportowa w Szerokiej przy ul. Reja 10 wraz z burs¹. 
Akademia Talentów to gigantyczny projekt. Szkolenie 
odbywa siê na wielu poziomach: od VI klasy szko³y 
podstawowej do klas maturalnych szko³y �redniej. 
Ponadto ch³opcy z klas IV i V szko³y podstawowej objêci 
są szkoleniem w minisiatkówce. 

W roku 2016 Akademia Wychowania Fizycznego
w Katowicach objê³a patronatem honorowym Akademiê 
Talentów Jastrzêbskiego Wêgla. Akademia zak³ada 
szkolenie siatkarskich talentów z ca³ej Polski pod okiem 
znakomitych trenerów i specjalistów w zakresie pracy
z m³odzie¿¹. Aktualnie w Akademii trenuje oko³o stu 
ch³opców z ca³ego kraju. Tutaj m³odzi sportowcy nie tylko 
trenuj¹, ale równie¿ mieszkaj¹ i ucz¹ siê. W ramach 
projektu m³odzi siatkarze bior¹ udzia³ w ró¿norodnych 
rozgrywkach siatkarskich. Czê�æ treningów Akademii jest 
po³¹czonych z treningami seniorskiej dru¿yny 
Jastrzêbskiego Wêgla. Dziêki temu m³odzi siatkarze 
mog¹ inspirowaæ siê do�wiadczeniem najwiêkszych 
gwiazd jastrzêbskiej siatkówki, trenuj¹c u ich boku.
Akademia Talentów Jastrzêbskiego Wêgla powsta³a
w oparciu o wspóln¹ wizjê Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej 
SA i klubu siatkarskiego Jastrzêbski Wêgiel, zak³adaj¹c¹ 
nowatorsk¹ dzia³alno�æ na rzecz rozwoju sportu w 
regionie. Prospo³eczne dzia³ania JSW SA przyczyniaj¹ siê 
do promowania jastrzêbskiego klubu jako o�rodka 
sportowego bazuj¹cego na wieloletniej tradycji 
siatkarskiej, inwestuj¹cego w sportow¹ przysz³o�æ 
regionu, a z drugiej strony wpisuj¹ siê w dzia³ania JSW 
na rzecz regionu i lokalnej spo³eczno�ci. 

Hokej

Grupa JSW od lat wspó³pracuje z utytu³owanym 
Jastrzêbskim Klubem Hokejowym GKS Jastrzêbie. 
Wystarczy wspomnieæ, ¿e klub zarówno w sezonie 
2018/2019, jak i 2019/2020 uzyska³ tytu³ mistrza 
Polski.

Niemniej klub to nie tylko dru¿yna seniorów. 
Prowadzi on szkolenie dzieci i m³odzie¿y. Dru¿yny 
bior¹ udzia³ w regularnych ogólnopolskich i regio-
nalnych rozgrywkach ligowych. Ponadto m³odzi 
zawodnicy uczestnicz¹ w towarzyskich turniejach 
hokejowych. Ka¿dego roku m³odzie¿ Klubu seryjnie 
zdobywa medale mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej 
Olimpiady Zimowej.

Si
at
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Siatkówka

Grupa JSW od lat wspiera KS Jastrzêbski Wêgiel 
i jest sponsorem tytularnym tego klubu, 
przyczyniaj¹c siê do promocji sportu, miasta, 
Polski oraz marki firmy. Siatkówka jest równie¿ 
wielk¹ pasj¹ wielu pracowników Spó³ki. Grupa 
JSW wspiera równie¿ Akademiê Talentów 
Jastrzêbskiego Wêgla. Program pozwala 
najm³odszym adeptom siatkówki spe³niaæ 
marzenia, promuj¹c jednocze�nie funkcje 
wychowania przez sport i obiektywnie egzekwuj¹c 
zasady rywalizacji sportowej oraz fair play.
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Zaanga¿owanie spó³ek zale¿nych

Poza dzia³aniami ogólnogrupowymi, tj. realizowanymi 
przez JSW samodzielnie czy – poprzez Fundacjê JSW – 
wimieniu wszystkich spó³ek Grupy JSW, nale¿y równie¿ 
wspomnieæ o mniejszych dzia³aniach, koordynowanych 
bezpo�rednio przez spó³ki zale¿ne. Nie zawsze s¹ to 
typowe projekty prospo³eczne, ale dzia³ania o istotnej 
spo³ecznej warto�ci. Co wiêcej, s¹ one czêsto prowadzo-
ne przez konkretn¹ spó³kę, ze wzglêdu na zaanga¿o-
wanie nie tylko �rodków finansowych, ale tego co 
najcenniejsze, czyli jej kluczowych kompetencji. 

Realizowane s¹ równie¿ szkolenia ze zmieniaj¹cych siê 
uwarunkowañ prawnych w odniesieniu do spalania paliw 
sta³ych. Oferowane szkolenia zawieraj¹ cze�æ praktyczn¹ 
i prowadzone s¹ przez wykwalifikowany personel z wielo-
letnim do�wiadczeniem praktycznym. Spó³ka jest te¿ 
czêsto wykonawc¹ badañ jako�ciowych pobranych 
podczas czynno�ci kontrolnych próbek paliw. Ta sama 
spó³ka wspomaga³a te¿ organizacje takie jak Polski 
Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Klub Kibica 
Siatkówki Jastrzêbie, K.S. GKS 1962 Jastrzêbie SA, 
Fundacja "Pomocna Dłoñ" – Organizacja Po¿ytku 
Publicznego, Fundacja Avalon – Bezpo�rednia Pomoc 
Niepe³nosprawnym.

Najwiêksza po JSW ze spó³ek Grupy, czyli JSW KOKS, 
zgodnie z logik¹ obowi¹zuj¹c¹ w Grupie koncentrowa³a 
swoje wsparcie na lokalnych spo³eczno�ciach. W 2019 
roku w³¹czy³a siê w dzia³alno�æ Grupy JSW poprzez 
pomoc osobom niepe³nosprawnym, wsparcie lokalnych 
inicjatyw spo³ecznych oraz wsparcie zakupu sprzêtu 

Flagowym przyk³adem takiego dzia³ania, którego 
po�rednimi beneficjentami s¹ mieszkañcy bardzo wielu 
polskich miejscowo�ci, czêsto zlokalizowanych z dala od 
�l¹ska, jest inicjatywa realizowana od kilku ju¿ lat przez 
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze (CLPB). 
Spó³ka w ramach dzia³añ na rzecz poprawy jako�ci 
powietrza w Polsce uczy stra¿ników miejskich igminnych 
poprawnego pobierania próbek odpadów paleniskowych 
w ramach prowadzonych przez nich czynno�ci 
kontrolnych. 

sportowego dla klubów sportowych. Spó³ka wspiera³a 
akcje organizowane przez fundacje oraz parafie, których 
celem by³o np. przygotowanie paczek ¿ywno�ciowych dla 
potrzebuj¹cych, m.in. dla osób bezdomnych, ubogich 
oraz w inny sposób wykluczonych spo³ecznie. Pomog³a
w zakupie sprzêtu dydaktyczno-terapeutycznego 
maj¹cego na celu wzbogacenie dzia³añ edukacyjnych
i rewitalizacyjnych. Sprzêt ten wspomaga dzi� rozwój 
osobisty, komunikacyjny i spo³eczny dzieci. Zaanga¿owa³a 
siê te¿ w zakup pieca ceramicznego dla Klubu Plastyczne-
go �Pinokio�, dzia³aj¹cego w Szkole Podstawowej nr 42 
wZabrzu. Spó³ka wspar³a równie¿ akcjê, której celem 
by³a pomoc w zakupie sprzêtu ratowniczego dla GPR 
Jastrzêbie JS1325 – Ratownictwo Podziemne. Wspomog³a 
równie¿ zakup protezy nogi dla podopiecznego jednej
z fundacji. Wziê³a równie¿ udzia³ w akcji �Rozczytania 
dzieci przedszkolnych iwczesnoszkolnych�, 
organizowanej na terenie D¹browy Górniczej, maj¹cej
na celu popularyzacjê czytania ksi¹¿ek u najm³odszych. 
Ponadto w 2019 roku na terenie JSW KOKS zosta³y 
przeprowadzone trzy akcje charytatywne. Pierwsza z nich 
mia³a na celu udzielenie wsparcia kobietom z dzieæmi 
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji – w�ród pracowników 
zbierane by³y s³odycze izabawki, gry edukacyjne, artyku³y 
szkolne, jak równie¿ kosmetyki. Kolejna akcja mia³a
na celu zbiórkê s³odyczy iprzyborów szkolnych, które 
nastêpnie by³y wrêczane dzieciom z domów dziecka
w ramach spotkañ miko³ajkowych – tzw. Motomiko³ajów. 

Równolegle do ww. akcji przeprowadzono zbiórkê 
¿ywno�ci oraz artyku³ów dla schronisk dla bezdomnych 
zwierz¹t. W 2019 roku kontynuowana by³a wspó³praca 
ze �rodowiskiem sportowym, której celem by³o wsparcie 
m³odych talentów (Akademia Pi³karska Górnika Zabrze)
i lokalnych klubów (np. Siatkarski Klub Górnik Radlin, 
Miejski Klub Sportowy Czerwionka, LKS Têcza B³êdów, 
UKS Przemsza Okradzionów). Ponadto JSW KOKS 
udziela³a sta³ego wsparcia pracowniczym dru¿ynom 
sportowym w kilku dyscyplinach (turnieje pi³karskie, 
miêdzyzak³adowe rozgrywki siatkarskie i bowlingowe 
oraz zawody narciarskie).

Pi³ka no¿na 

Historia klubu pi³karskiego GKS Jastrzêbie, choæ 
pozbawiona spektakularnych sukcesów, zawiera w sobie 
mnóstwo upadków i wzlotów, ³ez rozpaczy i rado�ci. 
Wgórniczym Jastrzêbiu GKS sta³ siê fenomenem 
kulturowej to¿samo�ci kolejnych pokoleñ sympatyków 
sportu. Dla tysiêcy mieszkañców Jastrzêbia GKS jest nie 
tylko pretekstem do wspomnieñ, ale stanowi przede 
wszystkim tre�æ ¿ycia. 

GKS czêsto przy³¹cza siê do akcji JSW Dzieciom, która 
jest skierowana przede wszystkim do dzieci z domów 
dziecka. JSW i GKS otrzyma³y medal �Przyjaciel Dzieci 
2019� – za wra¿liwo�æ, zrozumienie i pomoc 
wychowankom Domu Dziecka w Cieszynie. GKS mo¿e 
tez pochwaliæ siê przepiêknymi akcjami na rzecz dzieci 
niepe³nosprawnych. W kwietniu – w ramach 

Wiêcej na temat sportu wspieranego 
przez JSW mo¿na znale�æ na www.kopalniawiedzyjsw.pl
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upowszechniania �wiadomo�ci o autyzmie – dzieci 
eskortuj¹ce pi³karzy by³y ubrane na niebiesko w koszulki 
z napisem AUTYZM.

Grupa JSW wspiera równie¿ III ligow¹ dru¿ynê GKS 
Pniówek. Za pocz¹tek dzia³ania klubu uznaje siê rok 
1974. Ten sam, w którym powsta³a Kopalnia Wêgla 
Kamiennego „Pniówek”. Niektórzy uwa¿aj¹ jednak, ¿e 
obecna dru¿yna powsta³a dwa lata wcze�niej, a otwarcie 
kopalni tylko umocni³o pi³kê w Paw³owicach. Przez wiele 
lat GKS wystêpowa³ na szczeblach klasy A i B. Awans do 
III ligi śl¹sko-opolskiej paw³owicki klub wywalczy³ 
wsezonie 2008/2009.  
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W Jastrzêbskich Zak³adach Remontowych (JZR) konty-
nuowano wsparcie wybranych organizacji równie¿
z najbli¿szego otoczenia, które dzia³aj¹ na rzecz lokalnej 
spo³eczno�ci. By³y to m.in.: Zak³ad Leczniczo-Opiekuñczy 
dla Dzieci �Betlejem�, Hospicjum Domowe im.
ks. E. Dudkiewicza SAC, Jastrzêbski Klub Tenisa Sto³o-
wego, Fundacja Rodzin Górniczych oraz Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzêbiu-Zdroju).

Równie¿ stosunkowo niewielka Jastrzêbska Spó³ka 
Ubezpieczeniowa (JSU) stara³a siê w miarê mo¿liwo�ci 
bud¿etowych wspieraæ wydarzenia kulturalne i spo-
³eczne. W 2019 roku wspar³a Uczniowski Klub Sportowy 
Pionier w Jastrzêbiu-Zdroju, Klub Rekreacyjno-Sportowy 
Morsy.pl w Jastrzêbiu-Zdroju, Miejskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej z Jastrzêbia-Zdroju 
(organizacja halowego turnieju pi³ki no¿nej), Uczniowski 
Klub Sportowy Orze³ Moszczenica z Jastrzêbia-Zdroju 
(organizacja turnieju pi³karskiego), Gminê Miejsk¹ ̄ ory 
(organizacja turnieju tenisa sto³owego). Wspomog³a te¿ 
Fundacjê Wsparcia Profilaktyki Medycznej z Gliwic, 
Fundacjê Rodzin Górniczych z Katowic, parafiê NMP 
Matki Sprawiedliwo�ci i Mi³o�ci Spo³ecznej w Jastrzêbiu-
-Zdroju oraz Zwi¹zek Zawodowy Ratowników Górniczych 
KWK �Budryk�. W 2019 roku JSU wspiera³a te¿ sponso-
ringowo KS Jastrzêbski Wêgiel oraz JKH Jastrzêbie.

Spó³ka JSW Innowacje, wspólnie z JSW, zainicjowa³a 
projekt �Ratujmy pszczo³y – mog¹ ¿yæ w�ród nas�. 
Poprzez analogiê do zak³adanych w miastach pasiek, 
postanowiono rozpocz¹æ hodowlê pszczó³ na obszarach 
poprzemys³owych, a dok³adnie – na terenie przyleg³ym 
do czynnej kopalni Ruch Borynia w Jastrzêbiu-Zdroju. 
Dzia³anie takie wpisuje siê w rekultywację tego typu 
terenów, ich lepsze gospodarcze wykorzystanie, ale te¿ 
nawi¹zuje do aktywno�ci typowych niegdy� dla tych 
regionów (dawni mieszkañcy tych terenów do�æ czêsto 
parali siê bartnictwem). Dzia³anie ma te¿ walor 
edukacyjny, dziêki zainicjowanemu w ramach programu 
Kopalnia Wiedzy JSW projektowi �Pszczo³y�. 

JSW Innowacje anga¿uje siê równie¿ w prace zespo³u 
roboczego ds. innowacji dla zrównowa¿onego rozwoju
i CSR Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie przy-
gotowania merytorycznego ogólnopolskich warsztatów 
dla przedstawicieli M�P. 

Po przeprowadzonym pilota¿u od stycznia 2020 roku 
Spó³ka włączyła się w wymiarze praktycznym w szko-
lenia, które są realizowane przez Regionaln¹ Izbê 
Gospodarcz¹, dziel¹c siê dobrymi praktykami. Ponadto 
Dzia³ Wspó³pracy i Promocji uczestniczy w pracach grupy 
Interesariuszy projektu Strategy CCUS, realizowanego
w ramach programu Horyzont 2020, który ma na celu 
wsparcie rozwoju niskowêglowej energetyki i przemys³u.
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naszych Klientów
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Cel 6: Szanujemy potrzeby i oczekiwania naszych Klientów

surowiec w relatywnie niedu¿ych ilo�ciach, ale zdu¿¹ 
czêstotliwo�ci¹. Odbiorcy bardzo ceni¹ sobie dostawy 
just in time. Tym samym Grupa JSW uzyskuje znacz¹c¹ 
przewagê nad dostawcami zamorskimi, których produkty 
transportowane s¹ statkami w du¿ych ilo�ciach, a same 
dostawy s¹ trudniejsze, je�li chodzi o planowanie ich 
terminowo�ci oraz zaanga¿owane �rodki finansowe.
Maj¹c na uwadze d¹¿enie do poprawy jako�ci i ws³uchi-
wania siê w g³os odbiorców, kluczowe znaczenie dla JSW 
ma regularny dialog z poszczególnymi klientami. Chodzi 
o bezpo�rednie spotkania, wideo- lub telekonferencje
z g³ównymi odbiorcami wêgla i koksu, podczas których 
omawiane s¹ nie tylko kwestie jako�ci produktów, 
terminowo�ci dostaw czy oceny wspó³pracy jako takiej, 
ale czêsto omawiane s¹ zagadnienia perspektyw rozwoju 
oraz planów na najbli¿sz¹ przysz³o�æ. Jest to równie¿ 
przestrzeñ do identyfikowania mo¿liwo�ci i obszarów 
poprawy wspó³pracy. Stosunkowo niewielka liczba 
du¿ych odbiorców biznesowych, która jest charakte-
rystyczna dla tego typu dzia³alno�ci, pozwala zbudowaæ 
naprawdê bliskie, partnerskie relacje. Na podstawie 
wniosków p³yn¹cych z dialogu zodbiorcami prowadzone 
bêd¹ równie¿ regularne przegl¹dy maj¹ce na celu 
doskonalenie procedur reklamacyjnych oraz procesu 
badania jako�ci surowca. Równocze�nie monitorowany
i  analizowany bêdzie proces dostaw, g³ównie pod k¹tem 
ich terminowo�ci. Praca jednostek odpowiedzialnych za 
sprzeda¿ jest poddawana corocznej ocenie dokonywanej 
przez partnerów biznesowych, poprzez udostêpnienie 
ankiet, a tak¿e badania poziomu zadowolenia klienta 
zewnêtrznego, zgodnie z wdro¿onym w Spó³ce Zintegro-
wanym Systemem Zarz¹dzania Jako�ci¹ – wg wymagañ 
normy ISO 9001. Wyniki badania pozwalaj¹ na 
odpowiednie modyfikowanie naszych dzia³añ w celu 
d¹¿enia do dalszego doskonalenia obs³ugi naszych 
klientów. 

Mając na uwadze konieczno�ć zachowania rzetelno�ci 
inajwyższych standardów, w tym również standardów 
etycznych, w umowach sprzedaży wprowadza się 
klauzule oparte m.in. na rekomendacji uznanych 
organizacji międzynarodowych. 

Nie trzeba nikogo przekonywaæ do roli, jak¹ w rozwoju 
biznesu odgrywa budowanie dobrych, trwa³ych i 
opartych na zaufaniu relacji z klientem, jak równie¿ do 
tego, jak kluczowe znaczenie ma zarz¹dzanie jako�ci¹. 
W przypadku tak specyficznej bran¿y, jak¹ jest górnictwo 
i koksownictwo, te aspekty nabieraj¹ specjalnego zna-
czenia. Parametry fizykochemiczne wydobywanego 
wêgla zale¿¹ g³ównie od eksploatowanego z³o¿a, gdzie 
dominuj¹cy g³os ma przyroda, która dane z³o¿e ukszta³-
towa³a tak, a nie inaczej. Niektóre z parametrów s¹
w pewnym zakresie kszta³towane w procesie wzbogaca-
nia wêgla, gdzie g³ównym wyznacznikiem jako�ci 
produktu s¹ oczekiwania odbiorców. 

Jako�æ zarz¹dzania

Wdro¿one w JSW systemy zarz¹dzania wg norm
PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 oraz 
PN-ISO/IEC 27001 w zakresie wydobywania, przeróbki 
isprzeda¿y wêgla s¹ certyfikowane przez renomowane 
podmioty i polityka taka bêdzie kontynuowana w kolej-
nych latach. Analogicznie celem pozosta³ych spó³ek 
Grupy JSW bêdzie utrzymanie posiadanych certyfiko-
wanych systemów zarz¹dzania. 

Posiadanie i utrzymywanie 
certyfikowanych systemów 
zarz¹dzania jest warunkiem 
koniecznym obecno�ci
na rynku. 

Rol¹ kopalñ nale¿¹cych do Grupy JSW jest takie 
prowadzenie wydobycia oraz wzbogacania wêgla, 
aby jak najlepiej spe³niæ oczekiwania odbiorców,
a jednocze�nie prowadziæ eksploatacjê efektywnie 
wykorzystuj¹c z³o¿e.

Koks produkowany jest ze specjalnie skomponowanej 
mieszanki węglowej, uwzględniającej jako�ć poszcze-
gólnych węgli wsadowych i oczekiwania jako�ciowe dla 
produktu finalnego – koksu. Koksownie maj¹ mo¿liwo�æ 
komponowania mieszanek wsadowych, uwzglêdniaj¹c 
koszty poszczególnych wêgli, ich dostêpno�æ oraz jako�æ. 
Z tego wzglêdu dokonuj¹ zakupów wêgli z ró¿nych 
�róde³, a JSW musi konkurowaæ zarówno z dostawcami 
lokalnymi, jak i zamorskimi.

Dodatkowo sam produkt (wêgiel, koks) dostarczany jest 
najczê�ciej kolej¹, a masa surowca sprawia, ¿e istotn¹ 
rolê zaczyna tu odgrywaæ tzw. renta geograficzna (choæ 
zdrugiej strony jastrzêbski koks trafia nawet do dalekich 
Indii). Sam transport kilkunastu milionów ton rocznie jest 
wyzwaniem dla s³u¿b logistycznych spó³ki i wspó³pra-
cuj¹cych przewo�ników. Co wa¿ne, z tego ostatniego 
elementu Grupa JSW uczyni³a swój atut, jest w stanie 
dostarczaæ zlokalizowanym stosunkowo blisko hutom 

Pozwalaj¹ one na zachowanie zgodno�ci zmiêdzynaro-
dowymi standardami zawierania umów, wtym poszano-
wania zasady równo�ci stron kontraktu, stosowania 
uczciwych praktyk w zakresie obrotu gospodarczego, 
uczciwego obrotu towarami i zasadami wspó³¿ycia 
spo³ecznego. 

Przyk³adowo klauzule umowne wprowadzane do 
kontraktów odwo³uj¹ siê do:

®�Regu³ Miêdzynarodowej Izby Handlowej Incoterms 
(International Chamber of Commerce) z siedzib¹
w Pary¿u (opracowania ICC zwi¹zane z prowadze-
niem handlu zagranicznego i  krajowego maj¹ 
charakter standardów uznawanych na ca³ym �wiecie),

�Konwencji Narodów Zjednoczonych z 11.04.1980 
roku o umowach miêdzynarodowej sprzeda¿y 
towarów (tzw. konwencja wiedeñska jest pomocna
w konstruowaniu kontraktów handlowych z partnera-
mi zagranicznymi, w szczególno�ci przy precyzowaniu 
praw i obowi¹zków stron),

�Kodeksu etyki Grupy JSW (klauzula etyczna 
opracowana przez JSW w celu poinformowania 
partnera handlowego o obowi¹zuj¹cym kodeksie 
etyki i zawartych w nim zasadach postêpowania).
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Pozosta³e spó³ki w Grupie wdro¿y³y i certyfikowa³y 
systemy zarz¹dzania w zale¿no�ci od profilu 
prowadzonej dzia³alno�ci. 

Przyk³adowo: kluczowa dla Grupy JSW spó³ka JSW 
KOKS jest pionierem wdro¿enia i liderem w obszarze 
stosowania nowoczesnych metod zarz¹dzania, 
zgodnych zkrajowymi i miêdzynarodowymi 
standardami wbran¿y koksowniczej, ale równie¿ 
poza ni¹.

Jako pierwsza firma koksownicza oraz jedna 
znielicznych w kraju legitymuje siê posiadaniem 
piêciu certyfikatów zgodnych z wymaganiami norm 
ISO 9001:2015 (System Zarz¹dzania Jako�ci¹), ISO 
14001:2015 (System Zarz¹dzania �rodowiskowego), 
ISO/IEC 27001:2013 (System Zarz¹dzania 
Bezpieczeñstwem Informacji), ISO 50001:2011(E) 
(System Zarz¹dzania Energi¹) i PN-N-18001:2004 
(System Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem i Higien¹ 
Pracy). Obecnie trwaj¹ prace nad wdro¿eniem 
wymagañ normy ISO 45001:2018, która zast¹pi³a 
polski model zarz¹dzania w obszarze bezpieczeñstwa 
i higieny pracy oraz wdra¿anie aktualizacji normy 
ISO 50001:2018 System Zarz¹dzania Energi¹. 

Zakres systemów zarz¹dzania to produkcja i sprzeda¿ 
koksu, smo³y surowej, benzolu surowego, gazu koksow-
niczego, siarki, siarczanu amonu oraz energii elektrycz-
nej i pary wodnej. Stanowi¹ one dba³o�æ o minimalizo-
wanie negatywnego wp³ywu na �rodowisko naturalne, 
zapewnienie efektywno�ci energetycznej, sta³ego roz-
wijania nowoczesnych technologii pozwalaj¹cych na 
realizacjê procesów w bezpiecznych i ergonomicznych 
warunkach pracy, poufno�ci, integralno�ci i dostêpno�ci 
informacji. Przede wszystkim s¹ rêkojmią prowadzenia 
dzia³alno�ci produkcyjnej o najwy¿szej �wiatowej jako�ci 
zgodnej z wymaganiami i oczekiwaniami klienta. Klienta, 
który w przypadku wyrobów koksowniczych jest klientem 
miêdzynarodowym. G³ównymi odbiorcami produktów
s¹ klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach,
na S³owacji, we W³oszech i w Indiach.

PGWiR posiada certyfikowane systemy zarz¹dzania 
spe³niaj¹ce normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2004
i PN-N-18001:2015, obejmuj¹ce ujmowanie, uzdatnia-
nie oraz dostawy wody przemys³owej wraz z badaniami 
fizykochemicznymi dostarczanej wody; oczyszczanie
i  odprowadzanie �cieków, w tym zasolonych wód górni-
czych wraz z badaniami fizykochemicznymi odprowadza-
nych �cieków; odwadnianie terenów bezodp³ywowych; 
rekultywację terenów przekszta³conych  w wyniku dzia-
³alno�ci górniczej. Nale¿¹ce do PGWiR Laboratorium 
Badawcze Wody i �cieków uzyska³o z kolei certyfikat 
Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie spe³niania 
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-01.

Podobnie JZR posiada Zintegrowany Systemem Zarz¹-
dzania zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015 
(System Zarz¹dzania Jako�ci¹); ISO 14001:2015 (System 
Zarz¹dzania �rodowiskowego); PN-N 18001:2004 
(System Zarz¹dzania BHP), ISO 50001:2011 (System 
Zarz¹dzania Energi¹), PN-EN ISO 3834-2:2005 (System 
Zarz¹dzania Jako�ci¹ w Spawalnictwie).

Gwarancj¹ najwy¿szej jako�ci us³ug wykonywanych
w CLPB s¹  wdro¿one i utrzymywane systemy zarz¹dza-
nia jako�ci¹, zgodne z wymaganiami norm, potwierdzo-
ne Certyfikatami: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, 
którego zgodno�æ zosta³a potwierdzona certyfikatem 
akredytacji AB 300 wydanym przez Polskie Centrum 
Akredytacji w zakresie prowadzonej dzia³alno�ci labora-
toryjnej; PN-EN ISO/IEC 17020:2012, którego zgodno�æ 
zosta³a potwierdzona certyfikatem akredytacji AK 017 
wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie 
prowadzonej dzia³alno�ci inspekcyjnej; PN-EN ISO/IEC 
17043:2011, którego zgodno�æ zosta³a potwierdzona 
certyfikatem akredytacji PT 003 wydanym przez Polskie 
Centrum Akredytacji w zakresie organizacji bieg³o�ci 
badañ; PN-EN ISO 17034:2017-03, którego zgodno�æ 
zosta³a potwierdzona certyfikatem akredytacji RM 001 
wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie 
produkcji materia³ów odniesienia. System zarz¹dzania 
jako�ci¹ przeszed³ z kolei certyfikacjê PN-EN ISO 
9001:2015-10. 
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Cel 7: Szanujemy transparentno�æ 
i uczciwo�æ w zarz¹dzaniu

System Compliance

Grupa JSW d¹¿y do stosowania najwy¿szych standardów 
i dobrych praktyk w zakresie transparentno�ci i ³adu 
korporacyjnego. Ma równie¿ �wiadomo�æ konieczno�ci 
ci¹g³ego doskonalenia obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ, które  
bêd¹ siê przyczyniać do sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania Systemu Compliance. Istnienie polityk, 
procedur i narzêdzi s³u¿¹cych zarz¹dzaniu zgodno�ci¹,
w tym etyk¹, wpisuje siê w szeroko rozumiane 
zarz¹dzanie ryzykiem korporacyjnym. Poza oczywistym 
zobowi¹zaniem moralnym, przyczynia siê do wzrostu 
wiarygodno�ci tak w�ród partnerów biznesowych, jak 
iw�rodowisku inwestorskim. 

Na prze³omie listopada i grudnia 
2019 roku Grupa JSW przyjê³a szereg 
dokumentów formalnych, 
sk³adaj¹cych siê na nowy System 
Compliance, tj.:

�Politykê Compliance GK JSW

�Politykê antykorupcyjn¹ GK JSW

�Politykê weryfikacji kontrahentów 
GK JSW

�Politykê zatrudniania krewnych 
iosób bliskich GK JSW

�Politykê zarz¹dzania konfliktem 
interesów GK JSW

�Procedurê zg³aszania 
nieprawid³owo�ci w GK JSW.

Na docelowy System Compliance 
Grupy JSW sk³ada siê szereg wza-
jemnie powi¹zanych dokumentów, 
reguluj¹cych wyodrêbnione obszary. 
Ich wzajemne zale¿no�ci prezentuje  
schemat obok:

Procedura zg³aszania 
nieprawid³owo�ci 

w Grupie Kapita³owej JSW

Procedura prowadzenia 
postępowań wyjaśniających JSW S.A

Kodeks Etyki 
Grupy Kapita³owej JSW

Polityka Compliance 
Grupy Kapita³owej JSW

Polityka antykorupcyjna
Grupy Kapita³owej JSW

Polityka dobroczynna 
i promocyjna

Grupy Kapita³owej JSW

Polityka weryfikacji
kontrahentów 

Grupy Kapita³owej JSW

Polityka zarządzania 
konfliktem interesów 

Grupy Kapitałowej JSW

Polityka wrêczania 
i przyjmowania prezentów
Grupy Kapita³owej JSW

Polityka zatrudniania
krewnych i osób bliskich
Grupy Kapita³owej JSW
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Wy¿ej wymienione regulacje normuj¹ podstawowe zasady tworz¹ce sprawnie 
dzia³aj¹cy System Compliance. W szczególno�ci nale¿y wyró¿niæ:

 zawiera najwa¿niejsze warto�ci
i standardy respektowane i stosowane w Grupie 
JSW. Stanowi on konstytucjê Grupy JSW
w zakresie etyki i Compliance.

Kodeks etyki

dokumentem reguluj¹cym sposób realizacji 
funkcji Compliance w Grupie JSW. Zawiera 
równie¿ podzia³ zwi¹zanych z tym obowi¹zków
i kompetencji pomiêdzy poszczególne komórki 
oraz tryby i sposoby rozpoznawania zg³oszeñ
i prowadzenia postêpowañ wyja�niaj¹cych.
Do dokumentu za³¹czony jest wzór raportu
z postêpowania wyja�niaj¹cego, pozwalaj¹cy 
zrozumieæ, w jaki sposób w Grupie JSW s¹ 
rozpoznawane zg³oszenia.

Polityka Compliance jest podstawowym 

zawiera wskazówki dotycz¹ce rozstrzygania 
konfliktu pomiêdzy interesami Spó³ki GK JSW 
a osobistymi interesami jej pracowników oraz 
innych podmiotów obowi¹zanych. W konse-
kwencji budowane jest zaufanie w szczególno�ci 
w�ród pracowników, jak i wspó³pracowników 
poprzez zdefiniowanie konfliktu interesów
i sytuacji mog¹cych skutkowaæ jego powsta-
niem. Polityka okre�la tak¿e metody postêpo-
wania w celu zapobiegania oraz zarz¹dzania 
konfliktem interesów, zobowi¹zuj¹c siê przy tym 
do maksymalnego zminimalizowania zaistnienia 
ewentualnych konfliktów. 

Polityka zarz¹dzania konfliktem interesów 

informacje na temat warunków i zasad prowa-
dzenia dzia³alno�ci promocyjnej i charytatywnej 
przez Spó³ki GK JSW. Wskazuje na to jakimi 
zasadami nale¿y siê kierowaæ, aby unikn¹æ 
zarzutu nadu¿ycia, korupcji, czy preferen-
cyjnego traktowania.

Polityka dobroczynna i promocyjna zawiera 
i obowi¹zki pracowników zwi¹zane z przeciw-
dzia³aniem wyst¹pienia zjawisk korupcyjnych. 
Polityka stanowi jednoznaczne potêpienie 
korupcji, która zosta³a zdefiniowana we wska-
zanej regulacji wewnêtrznej Grupy JSW celem 
zminimalizowania ryzyka, jakie jest zwi¹zane
z tymi nieprawid³owo�ciami. Stworzono również 
mechanizmy mające za zadanie ograniczyć 
ryzyko wystąpienia przedmiotowej kategorii 
naruszeń, m.in. poprzez określenie obszarów 
działalności o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
korupcji czy zdefiniowania sygnałów alarmo-
wych mogących świadczyć o nieprawidłowo-
ściach.

Polityka antykorupcyjna okre�la zasady

jakie dzia³ania powinny byæ podjête przed 
powziêciem decyzji o nawi¹zaniu wspó³pracy
z danym kontrahentem. Wskazuje równie¿
na podstawowe wymogi dotycz¹ce weryfikacji 
kontrahentów przez Spó³ki GK JSW, w tym 
zakres weryfikacji oraz zasady postêpowania 
na wypadek uzyskania uzasadnionych w¹tpli-
wo�ci odno�nie do danego kontrahenta. 

Polityka weryfikacji kontrahentów okre�la, 

to dokument wprowadzaj¹cy jednolite zasady 
dokonywania zg³oszeñ w sprawie potencjalnych 
nieprawid³owo�ci w Grupie JSW. Jednolite za-
sady zg³aszania nieprawid³owo�ci s¹ niezale¿-
nie od charakteru naruszeñ. Dzięki procedurze 
zgłaszający ma możliwość dokonania zgłosze-
nia nieprawidłowości (w tym anonimowego) 
zachowując przy tym gwarancję ochrony przed 
ewentualnymi działaniami represyjnymi.

Procedura zg³aszania nieprawid³owo�ci 

 okre�la zasady wszczynania 
oraz przebiegu postêpowañ wyja�niaj¹cych. 
Dokument wskazuje elementarne zasady, jakie 
s¹ realizowane w poszczególnych fazach 
postêpowania celem wyja�nienia wszelkich 
okoliczno�ci dotycz¹cych zg³oszenia. Procedura 
prowadzenia postêpowañ wyja�niaj¹cych 
opracowywana jest indywidualnie przez 
poszczególne Spó³ki, przy uwzglêdnieniu ich 
odrêbnej specyfiki, w szczególno�ci pod k¹tem 
zró¿nicowania w zakresie wewnêtrznych 
struktur organizacyjnych i dostêpno�ci zasobów. 

Procedura prowadzenia postêpowañ 
wyja�niaj¹cych

 zawiera szczegó³owe informacje 
na temat tego, czy i w jakich okoliczno�ciach 
mo¿na przyj¹æ lub wrêczyæ upominek
w zwi¹zku z prac¹ dla Grupy JSW. Dokument 
zawiera tak¿e formularz dotycz¹ce przekazy-
wania i otrzymywania upominków. Polityka 
okre�la zasady wrêczania i przyjmowania 
prezentów, w sposób, który wyeliminuje 
zachowania nieetyczne, w szczególno�ci takie, 
które mog³yby rodziæ skojarzenia z zachowa-
niami korupcyjnymi.

Polityka wrêczania i przyjmowania 
prezentów

 okre�la najwa¿niejsze zasady 
dotycz¹ce wspó³pracy pomiêdzy osobami 
spokrewnionymi i znajomymi. Wskazuje 
równie¿ na dopuszczalne granice dotycz¹ce 
wzajemnych zale¿no�ci przy zatrudnianiu, 
dokonywaniu ocen, awansach i promocji 
krewnych i osób bliskich. Polityka zawiera 
zasady zatrudniania i pracy w jednej orga-
nizacji krewnych i osób bliskich, a w szczegól-
no�ci stanowi, ¿e osoba spokrewniona lub 
znajoma nie powinna bezpo�rednio nadzo-
rowaæ, audytowaæ ani oceniaæ osoby sobie 
bliskiej lub znajomej. 

Polityka zatrudniania krewnych
i znajomych
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Kodeks etyki Grupy JSW

Grupa JSW pragnie znajdowaæ siê w czo³ówce firm 
odpowiedzialnych, w tym w zakresie odpowiedzialno�ci 
korporacyjnej, przestrzegania praw cz³owieka, ochrony 
�rodowiska oraz zapobiegania korupcji  i powstawaniu 
nadu¿yæ zarówno w Grupie JSW, jak i jej otoczeniu. 
Odpowiedzialno�æ za osi¹gniêcie tego celu spoczywa
na wszystkich pracuj¹cych na rzecz Grupy JSW, niezale¿nie 
od zajmowanego stanowiska czy sta¿u pracy. Oznacza
to wysokie wymagania wobec zarz¹dzaj¹cych, wszystkich 
pracowników, jak i odbiorców, dostawców, podwykonaw-
ców i osób trzecich, z którymi Grupa JSW wspó³pracuje. 

Dlatego te¿ znowelizowany  pod koniec 2019 roku Kodeks 
etyki Grupy JSW adresowany jest do wszystkich pracowni-
ków i osób wspó³pracuj¹cych z Grup¹ JSW, niezale¿nie od 
formy, czasu trwania i przedmiotu wspó³pracy. Do zawar-
tych w nim warto�ci i standardów mog¹ odwo³ywaæ siê 
równie¿ osoby trzecie, niewspó³pracuj¹ce z Grup¹ JSW. 
Dotyczy to w szczególno�ci tych sytuacji, w których 
dzia³anie Grupy JSW lub jej przedstawicieli budzi³oby 
zastrze¿enia natury etycznej lub prawnej.

Kodeks etyki ma na celu wskazanie najwa¿niejszych zasad 
i standardów zachowañ akceptowalnych i aprobowanych 
przez Grupê JSW oraz przekazanie informacji, jak zacho-
wywaæ siê w okoliczno�ciach, w których dana decyzja lub 
sytuacja mo¿e budziæ dylematy etyczne. Dokument ten 
zawiera w sobie najistotniejsze elementy polityki etycznej, 
antydyskryminacyjnej i antykorupcyjnej Grupy JSW. 
Wskazuje równie¿ sposób zg³aszania naruszeñ i nie-
prawid³owo�ci oraz nieprzestrzegania zobowi¹zañ 
wynikaj¹cych z przepisów prawa, zagro¿enia dla 
bezpieczeñstwa i higieny pracy, zdrowia klientów i osób 
postronnych, bezpieczeñstwa �rodowiska naturalnego, 
praktyk nieuczciwej konkurencji oraz prób ukrywania 
któregokolwiek z powy¿szych. 

Kodeks etyki Grupy JSW stanowi m.in., ¿e niezale¿nie
od stanowiska, wszyscy pracownicy, wspó³pracownicy
i partnerzy maj¹ prawo do szacunku, poszanowania 
godno�ci osobistej, a tak¿e ochrony i prywatno�ci ¿ycia 
osobistego oraz rodzinnego. W Grupie JSW nie jest 
akceptowana dyskryminacja, ocenianie, wyszydzanie 
innych osób, w szczególno�ci ze wzglêdu na ich p³eæ, rasê, 
niepe³nosprawno�æ, narodowo�æ, pochodzenie etniczne, 
orientacjê seksualn¹, wiek, wyznanie, przekonania poli-
tyczne i �wiatopogl¹dowe, sytuacjê maj¹tkow¹ i status 
spo³eczny, odmienno�æ kulturow¹, zwi¹zek lub przy-
nale¿no�æ polityczn¹ czy stan cywilny. Jakiekolwiek formy 
dyskryminacji, zastraszania, mobbingu czy molestowania 
seksualnego wspó³pracowników nie s¹ akceptowane
i bêd¹ w sposób jednoznaczny piêtnowane izwalczane.

Kodeks powsta³ równie¿ po to by dostarczyæ osobom 
zainteresowanym, np. pracownikom, informacji, w jaki 
sposób rozstrzygaæ te w¹tpliwo�ci oraz gdzie szukaæ 
pomocy i odpowiednich wskazówek. W razie w¹tpliwo�ci 
mog¹ oni skontaktowaæ siê z prze³o¿onym. Do dyspozycji 
pozostaje równie¿ Komórka Compliance, jak i Koordy-
natorzy Compliance w poszczególnych zak³adach JSW
i spó³kach Grupy JSW. Mo¿liwe jest równie¿ zasiêgniêcie 
porady eksperta do spraw zasobów ludzkich, CSR, BHP 
lub radcy prawnego w zale¿no�ci od ich dostêpno�ci
w danej Spó³ce.

Kodeks etyki jest jednym z elementów rozbudowanego 
systemu regulacji wewnêtrznych, sk³adaj¹cych siê ³¹cznie 
na System Compliance Grupy JSW. Szczegó³owe warto�ci 
przy�wiecaj¹ce Grupie JSW zosta³y doprecyzowane po-
nadto w Polityce Compliance, Polityce antykorupcyjnej, 
Polityce zarz¹dzania konfliktem interesów, Polityce dobro-
czynnej i promocyjnej, Polityce zatrudniania krewnych
i osób bliskich, Polityce wrêczania i przyjmowania 
prezentów oraz Polityce weryfikacji kontrahentów. 
Jednocze�nie, zgodnie z odpowiednim zarz¹dzeniem 
Prezesa Zarz¹du, JSW stosuje w umowach standardow¹ 
klauzulê etyczn¹. 
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Wszystkie osoby zainteresowane bardziej szczegó³owymi zapisami, w tym informacjami nt. warto�ci, 
którym ho³duje Grupa JSW, nale¿y odes³aæ do dokumentu �ród³owego – Kodeks etyki Grupy JSW jest publicznie 
dostêpny na stronie: .https://www.jsw.pl/o-nas/compliance/kodeks-etyki-gk-jsw/

Przeciwdzia³anie korupcji

W Grupie JSW nie ma tolerancji dla jakichkolwiek 
dzia³añ, które narusza³yby obowi¹zuj¹ce przepisy prawa 
w jakimkolwiek obszarze prowadzonej dzia³alno�ci. Brak 
akceptacji dotyczy w szczególno�ci wszelkich form 
korupcji, niezale¿nie od tego, czy maj¹ one miejsce
w sektorze publicznym czy prywatnym i niezale¿nie od 
tego, czy przynosz¹ lub mog³yby przynie�æ korzy�æ 
Grupie JSW, jej kontrahentom lub partnerom 
biznesowym. 

103(205), 205-1

Polityka okre�la zasady i obowi¹zki pracowników zwi¹zane 
z przeciwdzia³aniem wyst¹pienia zjawisk korupcyjnych 
oraz stanowi jednoznaczne potêpienie korupcji, która 
zosta³a zdefiniowana we wskazanej regulacji wewnêtrznej. 
Stworzono równie¿ mechanizmy maj¹ce ograniczyæ ryzyko 
wyst¹pienia omawianej kategorii naruszeñ, co jest realizo-
wane m.in. za pomoc¹ okre�lenia obszarów dzia³alno�ci o 
zwiêkszonym ryzyku wyst¹pienia korupcji czy zdefinio-
wania sygna³ów alarmowych, których wyst¹pienie mo¿e 
�wiadczyæ opodwy¿szonym ryzyku niew³a�ciwych zacho-
wañ. Wramach przyjêtych rozwi¹zañ organizacyjnych 
ustanowiono równie¿ dedykowan¹ liniê informowania 
ostwierdzonych b¹d� potencjalnych nieprawid³owo�ciach. 
Dokument, tak jak i ca³y System Compliance, którego 
stanowi element, obowi¹zuje wszystkie zak³ady JSW
oraz spó³ki zale¿ne (w tym sensie 100% jednostek jest 
uwzglêdnionych w dzia³aniach ukierunkowanych na 
zwalczanie ryzyka korupcji).

Równocze�nie opracowano dedykowan¹ kampaniê 
edukacyjn¹ i promocyjn¹ celem budowania zaufania, 
wszczególno�ci w�ród pracowników i wspó³pracowników, 
oraz wspierania kultury etycznej, propagowania prawid³o-
wych norm postêpowania czy te¿ promowania kana³u 
zg³aszania nadu¿yæ. W tym celu przygotowano pakiet 
szkoleñ, który bêdzie adresowany do wybranych grup 
osób w poszczególnych spó³kach Grupy JSW. Opraco-
wane szkolenia maj¹ charakter sprofilowany, a ich tre�æ 
odpowiada wyodrêbnionym szczeblom organizacyjnym. 

205-2

115

Przyjêta w 2019 roku przez Zarz¹d JSW 
SA Polityka antykorupcyjna ma na celu 
zapewnienie, ¿e prowadzona dzia³al-
no�æ jest zgodna z przepisami prawa,
w tym w szczególno�ci przepisami dot. 
zapobiegania korupcji, a otoczenie,
w którym Spó³ki prowadz¹ swoj¹ 
aktywno�æ, jest wolne od wszelkich 
nadu¿yæ.

http://www.jsw.pl/o-nas/compliance/polityka-
antykorupcyjna-gk-jsw/



116 117

Bezpieczeństwo informacji

W JSW, jak i w szeregu spó³ek Grupy JSW, wdro¿ono 
system zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji, którego 
cel stanowi skuteczne ograniczenie ryzyka biznesowego,  
zapewnienie ci¹g³o�ci realizacji procesów biznesowych 
zuwzglêdnieniem wagi zasobów informacyjnych oraz 
obowi¹zku ochrony informacji na po¿¹danym poziomie. 
Bezpieczeñstwo informacji jest istotnym elementem bez-
pieczeñstwa organizacyjnego Spó³ki, gdzie informacja 
staje siê strategicznym czynnikiem dzia³alno�ci, wymaga-
j¹cym ochrony przed niekontrolowanym ujawnieniem, 
modyfikacj¹ czy utrat¹. Zak³ócenie poziomu bezpie-
czeñstwa informacji mo¿e prowadziæ do wymiernych strat 
finansowych czy zak³óceñ w funkcjonowaniu Spó³ki lub 
strat niewymiernych, takich jak utrata dobrego imienia, 
wizerunku czy pozycji. 

Standard okre�lony norm¹ PN-ISO/IEC 27001 wdro¿ono 
w celu zastosowania mechanizmów ochrony, adekwat-
nych do biznesowych potrzeb, zdefiniowania zasad 
postêpowania z poszczególnymi informacjami, oszaco-
wania ryzyka na podstawie istniej¹cych zagro¿eñ oraz 
okre�lenia poziomów ryzyka akceptowalnego, co gwa-
rantuje w pe³ni kompleksowe podej�cie do problemu 
bezpieczeñstwa informacji, obejmuj¹c swym zakresem 
zagadnienia zwi¹zane nie tylko z teleinformatyk¹, lecz 
równie¿ z bezpieczeñstwem danych osobowych, bezpie-
czeñstwem fizycznym, technologicznym iorganizacyjno-
prawnym, prawem do ochrony w³asno�ci intelektualnej, 
wreszcie zabezpieczeniem tajemnicy przedsiêbiorstwa. 

Grupie JSW nie jest wiadome, by w 2019 roku trafi³y do 
niej skargi zwi¹zane z naruszeniem prywatno�ci klientów 
lub utrat¹ danych klientów. 

Taniej, szybciej, bezpieczniej – to s³owa, które oddaj¹ 
najwa¿niejsze korzy�ci wynikaj¹ce z wprowadzenia 
systemu elektronicznego obiegu dokumentów
w Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej. Profitów jest jednak 
znacznie wiêcej.

Nowy system przede wszystkim eliminuje szereg wad, 
jakie ma klasyczny obieg dokumentów w wersji papiero-
wej. Zapewni sprawny, precyzyjny, bezpieczny i bardziej 
zorganizowany obieg informacji, co dla Spó³ki oznacza 
oszczêdno�æ czasu i pieniêdzy. – Wprowadzenie systemu 
elektronicznego obiegu dokumentów to powa¿ne 
wyzwanie logistyczne i organizacyjne, ale dla nas jest 
priorytetem, gdy¿ musimy realnie kontrolowaæ g³ówne 
procesy decyzyjne i skracaæ czas przygotowywania 
niezbêdnych dokumentów, miêdzy innymi przetargo-
wych, od momentu podjêcia decyzji o realizacji 
konkretnych dzia³añ inwestycyjnych – mówi Artur 
Dyczko, Zastêpca Prezesa Zarz¹du ds. Technicznych 
iOperacyjnych. 

Elektroniczny obieg dokumentów skróci czas zwi¹zany 
zobiegiem dokumentów i umo¿liwi szybsze podejmowa-
nie decyzji, co jest bardzo wa¿ne np. podczas realizacji 
zakupów. Nowy system ma jeszcze jeden istotny walor – 
ekologiczny. Wyeliminuje bowiem z codziennego u¿ycia 
tysi¹ce kartek papieru i bêdzie wprzysz³o�ci podstaw¹
do wyeliminowania obiegu dokumentów papierowych. 
To równocze�nie jedno znajwiêkszych przedsiêwziêæ
z zakresu IT realizowanych w Jastrzêbskiej Spó³ce 
Wêglowej.

418-1

JSW wdra¿a system elektronicznego 
obiegu dokumentów

Dialog pracodawca-pracownicy

102-41

W organizacji tak du¿ej jak Grupa JSW trudno by³oby 
funkcjonowaæ bez usystematyzowanego podej�cia do 
dialogu ze stron¹ spo³eczn¹. W³adze Spó³ki d¹¿¹ do 
otwarto�ci i konstruktywnej rozmowy ze zwi¹zkami 
zawodowymi. 

O jako�ci dialogu ze stron¹ spo³eczn¹ �wiadczy 
otrzymany przez JSW SA tytu³ Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom � nagroda przyznawana przez NSZZ 
�Solidarno�æ� pracodawcom wyró¿niaj¹cym siê
wstosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrze-
gania przepisów prawa pracy, w szczególno�ci 
poprzez stabilno�æ zatrudnienia, przestrzeganie
zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz prawa
do zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe.

Ramy wspó³pracy Zarz¹du ze Zwi¹zkami zawodowymi  
okre�lone s¹ w Ustawie o zwi¹zkach zawodowych 
iUstawie o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych. 

W samej tylko JSW SA 31 grudnia 2019 r. funkcjonowa³y  
64 zak³adowe organizacje  zwi¹zkowe.  W Grupie JSW 
by³o ich 132. Z uwagi na fakt, ¿e pracownik mo¿e nale-
¿eæ do kilku zwi¹zków, ³¹czna liczba cz³onków zwi¹zków 
zawodowych przekracza liczbê pracowników zatrudnio-
nych w Grupie JSW SA i na koniec roku wynios³a 37 202 
cz³onków, co oznacza, ¿e �uzwi¹zkowienie� w Grupie  
JSW SA wynios³o 121,5% (w tym w samej JSW SA liczba 
cz³onków zwi¹zku wg o�wiadczeñ zak³adowych 
organizacji zwi¹zkowych wynios³a 32 648, co daje 
uzwi¹zkowienie 145,5%).

Dla pokre�lenia wagi zasobów informacyjnych opracowano Ramow¹ politykê 
bezpieczeñstwa informacji w Grupie Kapita³owej JSW oraz Politykê bezpieczeñstwa 
danych osobowych w podmiotach Grupy JSW. 

W JSW SA w dalszym ci¹gu, pomimo skutecznego 
wypowiedzenia z wa¿no�ci¹ od 1 stycznia 2010 roku 
zak³adowych uk³adów zbiorowych pracy, z uwagi na 
postanowienia indywidualnych umów o pracê oraz 
Porozumienie z 5 maja 2011 roku, stosowane s¹ zapisy 
5 zak³adowych uk³adów zbiorowych pracy, Regulaminu 
wynagradzania pracowników zatrudnionych w Biurze 
Zarz¹du JSW oraz Porozumienia z 20.12.2004 r. dla 
pracowników KWK �Knurów-Szczyg³owice�.

Obecnie w JSW SA stosowane s¹ nastêpuj¹ce akty 
wewnêtrznego prawa pracy:

Zak³adowy uk³ad zbiorowy pracy KWK �Borynia�
Zak³adowy uk³ad zbiorowy pracy KWK �Budryk�
Zak³adowy uk³ad zbiorowy pracy KWK �Pniówek�
Zak³adowy uk³ad zbiorowy pracy KWK �Zofiówka�
Zak³adowy uk³ad zbiorowy pracy Zak³adu Logistyki 
Materia³owej
Regulamin wynagradzania pracowników 
zatrudnionych w Biurze Zarz¹du JSW SA
Porozumienie z dnia 20.12.2004 r. zawarte przez 
Zarz¹d Kompanii Wêglowej SA
wobec wszystkich pracowników zatrudnionych
po 15 lutego 2012 r. stosowane s¹ �Nowe umowy
o pracê�, wdro¿one jednostronnie przez Zarz¹d
JSW SA Uchwa³¹ nr 736/VII/12 z dnia 27.11.2012 r.

�
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Pocz¹wszy od pa�dziernika 2019 roku, w cyklach mie-
siêcznych, opracowywane informacje dotycz¹ce nowych 
uregulowañ prawnych oraz zmian w obowi¹zuj¹cych 
przepisach prawa, maj¹cych wp³yw na dzia³alno�æ Grupy 
JSW oraz JSW. 

W chwili sporz¹dzania raportu toczy³ siê jeden proces 
s¹dowy dotycz¹cy zachowañ antykonkurencyjnych
i naruszeñ przepisów antymonopolowych. Jest to jednak 
sprawa z powództwa Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA, 
wszczêta w grudniu 2019 roku. Spór dotyczy zas¹dzenia 
solidarnie od Minova Ekochem SA, A.Weber Sp. z o.o. 
oraz DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. odszkodowania na 
rzecz JSW SA z tytu³u zmowy cenowej na rynku chemii 
górniczej w latach 2005–2011. Warto�æ sporu to oko³o 
118,7 mln z³. JSW SA w przedmiotowym postêpowaniu 
reprezentowana jest przez Prokuratoriê Generaln¹ 
Rzeczypospolitej Polskiej

Jednocze�nie JSW SA nie posiada wiedzy, aby Spó³ka 
dopu�ci³a siê niezgodno�ci z przepisami lub regulacjami 
w zakresie zagadnieñ opisanych wska�nikiem 419-1 
(Niezgodno�æ z prawem lub regulacjami w obszarze 
spo³ecznym i ekonomicznym).

206-1 

419-1 

Poszanowanie prawa
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Platforma do dialogu: Pomocniczy 
Komitet Steruj¹cy w ramach JSW SA

Zgodnie z zapisem punktu 6 przyjêtego przez 
Radê Ministrów �Programu dla sektora 
górnictwa wêgla kamiennego w Polsce”, 
wramach poszczególnych przedsiêbiorstw 
górniczych winny powstaæ Pomocnicze Komitety 
Steruj¹ce wspieraj¹ce dzia³ania Komitetu 
Steruj¹cego ds. górnictwa, a tak¿e monitoruj¹ce 
realizacjê Programu rozwoju sektora górnictwa 
wêgla kamiennego w Polsce.

Zarz¹d JSW SA w dniu 21.06.2018 r. uchwa³¹ 
nr 463/IX/2018 powo³a³ Pomocniczy Komitet 
Steruj¹cy w ramach JSW SA, wspieraj¹cy 
dzia³ania Komitetu Steruj¹cego ds. górnictwa 
przy w³a�ciwym resorcie.
Pomocniczy Komitet Steruj¹cy przy JSW SA 
skupia siê na strategicznych dzia³aniach 
Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej. Wnioski p³yn¹ce 
z prac komitetu nie s¹ wi¹¿¹ce do realizacji, 
maj¹ one charakter opinii b¹d� sugestii.
W ramach Pomocniczego Komitetu Steruj¹cego 
omawiane s¹ m.in.: wyniki kopalñ, strategiczne 
inwestycje Grupy JSW, aktualne dane technicz-
ne, zmiany w³a�cicielskie, stany zwa³ów 
kopalnianych itp.

Od momentu powo³ania do koñca 2019 roku 
odby³o siê 13 posiedzeñ Pomocniczego 
Komitetu Steruj¹cego w ramach JSW SA.

102-43
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Tabele z wynikami niefinansowymi

Ia. Stan zatrudnienia na koniec roku wg typu umowy, 
charakteru zatrudnienia, wieku i p³ci

102-8 
405-1

      Wyszczególnienie 2018 2019
KobietyMê¿czy�ni £¹cznieKobietyMê¿czy�ni £¹cznie

Grupa JSW

w tym JSW SA

wg rodzaju umowy

wg charakteru zatrudnienia

wg wieku

wg rodzaju umowy

wg typu zatrudnienia

wg wieku

Umowa o pracê na czas nieokre�lony 2 88423 26726 151 3 15324 68727 840
Umowa o pracê na czas okre�lony 315 1 065 1 380 412 1 840 2 252
Umowa o pracê na okres próbny 71 666 737 111 426 537

Razem 3 27024 99828 2683 67626 95330 629

pe³en etat 3 24924 97328 222 3 65326 91630 569
niepe³ny etat 21 25 46 23 37 60

Razem 3 27024 99828 2683 67626 95330 629

wiek poni¿ej 30 280 4 283 4 563 337 4471 4 808
wiek 30-50 1 74017 34119 081 1 91918 67020 589
wiek powy¿ej 50 1 250 3 374 4 624 1 420 3 812 5 232

Razem 3 27024 99828 2683 67626 95330 629

Umowa o pracê na czas nieokre�lony 1 97419 57221 546 2 11820 26422 382
Umowa o pracê na czas okre�lony 24 46 70 22 29 51
Umowa o pracê na okres próbny 0 0 0 0 0 0

Razem 1 99819 61821 6162 14020 29322 433

pe³en etat 1 99119 61121 602 2 13320 28522 418
niepe³ny etat 7 7 14 7 8 15

Razem 1 99819 61821 6162 14020 29322 433

wiek poni¿ej 30 130 3098 3 228 164 3 005 3 169
wiek 30-50 1 05514 87215 927 1 07415 56416 638
wiek powy¿ej 50 813 1648 2 461 902 1 724 2 626

Razem 1 99819 61821 6162 14020 29322 433

Ib. Stan zatrudnienia wg rodzaju umowy i miejsca zatrudnienia 102-8

(uwaga: w kategorii �inne� mieszcz¹ siê osoby zatrudnione w innych województwach (np. biuro w Warszawie) 
oraz 37 osób zatrudnionych poza Polsk¹)

II. Odsetek mened¿erów rekrutuj¹cych siê z lokalnej spo³eczno�ci 
(rozumianej jako zamieszkuj¹cy na terenie gmin lub powiatów, 
na terenie których znajduj¹ siê zak³ady Grupy JSW)

202-2

2018 2019

w tym JSW SA
Grupa JSW 52,21% 55,33%

60,71% 59,68%

(jako mened¿erów uwzglêdniono dyrektorów i zastêpców dyrektorów)

     

Umowa o pracê na czas nieokre�lony26 057 9426 151 27 49634427 840
Umowa o pracê na czas okre�lony 1 342 38 1380 2 076176 2 252
Umowa o pracê na okres próbny 722 15 737 519 18 537

Razem 28 121 14728 268 30 09153830 629

Umowa o pracê na czas nieokre�lony21 535 1121 546 22 372 1022 382
Umowa o pracê na czas okre�lony 68 2 70 50 1 51
Umowa o pracê na okres próbny 0 0 0 0 0 0

Razem 21 603 1321 616 22 4221122 433

Region 2018 2019
woj. �l¹skie inne£¹czniewoj. �l¹skieinne£¹cznie

Grupa JSW

w tym JSW SA
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IIIa. Przyjêcia nowych pracowników (bez przemieszczeñ 
w ramach Spó³ek Grupy JSW / w ramach JSW SA)

401-1

     

wiek poni¿ej 30 186 1 609 1 795 109 979 1 088
wiek 30-50 289 542 831 297 797 1 094
wiek powy¿ej 50 80 167 247 111 315 426
Razem 5552 3182 873 5172 0912 608

województwo �l¹skie 525 2287 2812 499 1 949 2 448
inne województwo 30 31 61 18 142 160
% udzia³ nowych pracowników 
do ogó³u pracowników 1,96 8,20 10,16 1,69 6,83 8,51

wiek poni¿ej 30 18 41 59 12 29 41
wiek 30-50 46 27 73 36 17 53
wiek powy¿ej 50 2 12 14 3 4 7
Razem 66 80 146 51 50 101

woj. �l¹skie 64 77 141 50 50 100
inne województwo 2 3 5 1 0 1
% udzia³ nowych pracowników 
do ogó³u pracowników 0,31 0,37 0,68 0,23 0,22 0,45

 Wyszczególnienie 2018 2019
KobietyMê¿czy�ni £¹cznieKobietyMê¿czy�ni £¹cznie

Grupa JSW

w tym JSW SA

IIIb. Odej�cia pracowników (bez przemieszczeñ 
w ramach Spó³ek Grupy JSW / w ramach JSW SA) 

401-1

     

wiek poni¿ej 30 21 123 144 23 233 256
wiek 30-50 42 489 531 60 518 578
wiek powy¿ej 50 110 277 387 100 336 436
Razem 173 8891 062 1831 0871 270

woj. śl¹skie 156 877 1 033 164 945 1 109
inne województwo 17 12 29 19 142 161
% udzia³ odej�æ do ogó³u 0,61%3,14%3,76%0,60%3,55%4,15%

wiek poni¿ej 30 3 27 30 1 29 30
wiek 30-50 7 384 391 7 280 287
wiek powy¿ej 50 38 143 181 30 138 168
Razem 48 554 602 38 447 485

woj. �l¹skie 47 553 600 37 445 482
inne województwo 1 1 2 1 2 3
% udzia³ odej�æ do ogó³u 0,22%2,56%2,78%0,17%1,99%2,16%

 Wyszczególnienie 2018 2019
KobietyMê¿czy�ni £¹cznieKobietyMê¿czy�ni £¹cznie

Grupa JSW

w tym JSW SA

IVa. Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego
Wyszczególnienie 2018 2019

KobietyMê¿czy�ni £¹cznieKobietyMê¿czy�ni £¹cznie

w tym JSW SA
Grupa JSW 74 40 114 89 61 150

42 16 58 52 6 58

401-3

IVb. Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakoñczonym urlopie rodzicielskim
Wyszczególnienie 2018 2019

KobietyMê¿czy�ni £¹cznieKobietyMê¿czy�ni £¹cznie

w tym JSW SA
Grupa JSW 48 31 79 40 54 94

27 11 38 27 6 33

401-3

IVc. Wska�nik retencji po urlopie rodzicielskim (odsetek powrotów 
do pracy po zakoñczonym urlopie rodzicielskim)
Wyszczególnienie 2018 2019

KobietyMê¿czy�ni £¹cznieKobietyMê¿czy�ni £¹cznie

w tym JSW SA
Grupa JSW 64,86 77,50 69,30 44,94 88,52 62,67

64,29 68,75 65,52 51,92100,00 56,90

401-3
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V. Ró¿norodno�æ w organach zarz¹dczych 405-1

      

2019
Prezes Zarz¹du 5 15 0 9 10 0
Z-ca Prezesa Zarz¹du 4 23 0 17 11 0
Cz³onek Zarz¹du ds. Ekonomicznych 1 0 0 0 1 0
Cz³onek Zarz¹du ds. Produkcji i Techniki 0 1 0 1 0 0

2018
Prezes Zarz¹du 3 13 0 7 9 0
Z-ca Prezesa Zarz¹du 6 19 0 18 7 0
Cz³onek Zarz¹du ds. Ekonomicznych 1 0 0 0 1 0
Cz³onek Zarz¹du ds. Produkcji i Techniki 0 1 0 1 0 0

2019
Prezes Zarz¹du 0 1 0 0 1 0
Z-ca Prezesa Zarz¹du 0 4 0 3 1 0
 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0

2018
Prezes Zarz¹du 0 1 0 1 0 0
Z-ca Prezesa Zarz¹du 1 4 0 3 2 0
 

Wyszczególnienie KobietyMê¿czy�ni wiek 
poni¿ej 30 30-50powy¿ej 50jowcy

Grupa JSW

w tym JSW SA

wiek wiek obcokra-      Wyszczególnienie 2018 2019
KobietyMê¿czy�ni £¹cznieKobietyMê¿czy�ni £¹cznie

Grupa JSW

w tym JSW SA

Zarz¹dy 10 33 43 10 39 49
wiek poni¿ej 30 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 4 21 25 6 21 27
wiek powy¿ej 50 6 12 18 4 18 22
w tym obcokrajowcy 0 0 0 0 0 0

Rady Nadzorcze 17 60 77 23 66 89
wiek poni¿ej 30 0 2 2 0 1 1
wiek 30-50 10 27 37 12 31 43
wiek powy¿ej 50 7 31 38 11 34 45
w tym obcokrajowcy 0 0 0 0 0 0

Zarz¹d 1 5 6 0 5 5
wiek poni¿ej 30 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 0 3 3 0 3 3
wiek powy¿ej 50 1 2 3 0 2 2
w tym obcokrajowcy 0 0 0 0 0 0

Rada Nadzorcza 1 9 10 3 8 11
wiek poni¿ej 30 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 0 5 5 1 4 5
wiek powy¿ej 50 1 4 5 2 4 6
w tym obcokrajowcy 0 0 0 0 0 0

405-1
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VI. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

403-9 
403-10

* dane PBSz za okres 1.07.–31.12.2019r.

VIIa. Zu¿ycie paliw (Grupa JSW)

      

Benzyna silnikowa (litr) 175 150,4 209 632,7 119,7
Olej napêdowy (ON) (litr) 7 906 184,3 8 764 585,3 110,9
LPG (litr) 57 794,3 49 369,9 85,4

3Gaz z odmetanowania kopalñ (m) 18 732 816,020 460 602,0 109,2
3Gaz koksowniczy (m) 1 327 904 234,01 197 775 911,0 90,2

Olej opa³owy (Mg) 57,4 2 709,5 4 720,4
Wêgiel kamienny (energetyczny) (Mg) 109,1 105,5 96,7
Paliwa odpadowe gazowe (gaz nadmiarowy) (GJ) 125 723,0 105 138,0 83,6

3Gaz ziemny (m) 83 977,0 622 008,2 740,7

WYSZCZEGÓLNIENIE 2018 2019 DYNAMIKA
2018=100

302-1

VIIb. Zu¿ycie no�ników energetycznych w JSW

Energia elektryczna GWh 1 026,7 1 056,7
z tego z produkcja w³asna GWh 70,7 78,0

Ciep³o TJ 769,2 818,2
z tego z produkcja w³asna TJ 78,3 74,2

Zu¿ycie energii ogó³em GJ 5 073,3 5 230,8
Wska�nik energoch³onno�ci MJ/Mg 338 354 

j.m. 2018 2019
302-1
302-3

Za rok 2019 zosta³o równie¿ uwzglêdnione zu¿ycie energii elektrycznej i cieplnej przez nowy uk³ad klimatyzacji 
centralnej w Ruchu Zofiówka.

wypadki ogó³em w�ród pracowników w³asnych 404 412*
wypadki lekkie w�ród pracowników w³asnych 397 405
wypadki ciê¿kie w�ród pracowników w³asnych 0 4
wypadki �miertelne w�ród pracowników w³asnych 7 3
Wska�nik czêsto�ci wypadków 
(wypadki przy pracy w³asne w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych) 14,3 13,5
wypadki ogó³em w�ród pracowników firm �wiadcz¹cych us³ugi 86 109
wypadki lekkie w�ród pracowników firm �wiadcz¹cych us³ugi 84 107
wypadki ciê¿kie w�ród pracowników firm �wiadcz¹cych us³ugi 2 2
wypadki �miertelne w�ród pracowników firm �wiadcz¹cych us³ugi 0 0
Ilo�æ stwierdzonych chorób zawodowych 46 (pylica p³uc) 51 (pylica p³uc)

wypadki ogó³em w�ród pracowników w³asnych 310 310
wypadki lekkie w�ród pracowników w³asnych 303 304
wypadki ciê¿kie w�ród pracowników w³asnych 0 3
wypadki �miertelne w�ród pracowników w³asnych 7 3
Wska�nik czêsto�ci wypadków
(wypadki przy pracy w³asne w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych) 14,3 13,8
wypadki ogó³em w�ród pracowników firm �wiadcz¹cych us³ugi 77 108
wypadki lekkie w�ród pracowników firm �wiadcz¹cych us³ugi 75 106
wypadki ciê¿kie w�ród pracowników firm �wiadcz¹cych us³ugi 2 2
wypadki �miertelne w�ród pracowników firm �wiadcz¹cych us³ugi 0 0
Wska�nik LTIFR dla JSW SA 7,42 7,54
Ilo�æ stwierdzonych chorób zawodowych 43 (pylica p³uc) 51 (pylica p³uc)

2018 2019

Grupa JSW

w tym JSW SA
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303-5 
303-8

3VIII. Zu¿ycie wody (Grupa JSW ) (mln m)

3      [mln m] 2018 2019 DYNAMIKA
2018=100

Pobór wód 19,95 20,14 101,0
Wody powierzchniowe 9,20 9,27 100,8

Woda pitna 0,0011 0,002 181,8
Woda przemys³owa 9,20 9,26 100,7

Wody podziemne 3,38 3,79 112,1
Woda pitna 3,38 3,79 112,1
Woda przemys³owa 0 0 0

Zakup wody 7,37 7,08 96,1
Woda pitna 2,64 2,18 82,6
Woda przemys³owa 4,7 4,9 104,3

Zrzut wód opadowych i roztopowych 0,22 0,64 290,9
do wód powierzchniowych 0,148 0,180 121,6
do gruntu 0,066 0,117 177,3
do osób trzecich 0,008 0,344 4 300,0

Woda odzyskana 4,15 4,22 101,7
Ca³kowite zu¿ycie wody 21,62 22,22 102,8

Woda pitna 5,76 5,74 99,7
Woda przemys³owa i odzyskana 15,86 16,48 103,9

Wska�nik zu¿ycia wody 
3na jednostkê przychodu (mln m/mln PLN) 0,0022 0,0026

zu¿ycie = zakup + produkcja w³asna - sprzeda¿ 3IXa. Zarządzanie �ciekami (Grupa JSW) (mln m)

303-4 
306-1

3      [mln m] 2018 2019 DYNAMIKA
2018=100

Ca³kowita ilo�æ �cieków, w tym: 23,1 23,8 103,0
Wytworzone 16,9 17,8 105,3
Odebrane z zewn¹trz 6,2 6,0 96,8

Zagospodarowanie �cieków, w tym: 23,1 23,8 103,0
Zagospodarowane we w³asnym zakresie 3,2 3,7 115,6
Odprowadzone do wód lub do ziemi 18,8 19,0 101,1
Odprowadzone do innej jednostki 1,15 1,11 96,5

Znacz¹ce substancje zawarte w �ciekach [Mg], w tym: 258 772,9 236 981,2 91,6
CHZT 271,8 251,4 92,5
BZT5 10,7 11,3 105,6
Azot ogólny 88,0 113,3 128,8
Zawiesina 272,0 787,0 289,3
Chlorki 249 294,6 226 974,2 91,0
Siarczany 8 713,3 8 728,7 100,2
OWO 122,5 115,3 94,1

Wska�nik emisji �cieków 
3na jednostkê przychodu (mln m/mln PLN) 0,0024 0,0027

303-4 
306-1

3IXb. Zasolone wody do³owe (JSW) (mln m)

      WYSZCZEGÓLNIENIE 2018 2019 DYNAMIKA
2018=100

Zagospodarowane 1,3 1,7 130,8
Odprowadzone do �rodowiska 3,7 3,8 102,7
Odprowadzone do Zak³adu Odsalania 2,3 2,4 104,3
Odprowadzone do kolektora Olza 4,8 4,9 102,1
Ogó³em 12,1 12,8 105,8
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305-1 
305-2 
305-4

X. Emisja gazów cieplarnianych – �lad wêglowy organizacji (Grupa JSW)

ROKmln ton COeCO CH HFCs mln Mg/mln Mgmln Mg/mln PLN2 2 4

2017 8,141,06 6,03 0,011,04 0,458 0,000917
2018 8,221,10 6,05 0,021,05 0,447 0,000838
2019 7,921,05 5,63 0,021,22 0,443 0,000914

CF organizacji 
Grupa JSW

Emisje bezpo�rednie 
(Scope 1)

Emisje 
po�rednie 
(Scope 2)

£¹cznie emisje
(Scope 1+2) 

Emisje na 
jednostkê 
produktu 

(wêgiel + koks)

na 1 mln z³ 
przychodu

305-7

XI. Emisja pozosta³ych substancji (Grupa JSW) (Mg)

    

Masa pozosta³ych znacz¹cych substancji
emitowanych do atmosfery, w tym: 7 935,8 6 763,8 85,2

SOx 1 772,6 1 600,3 90,3
NOx 2 851,0 2 479,7 87,0
CO 2 870,5 2 312,1 80,5
Py³ ogó³em 441,7 371,7 84,2

Wska�nik emisji pozosta³ych substancji 
na jednostkê przychodu Mg/mln PLN 0,81 0,78

  [Mg] 2018 2019 DYNAMIKA
2018=100

XII. Zagospodarowanie odpadów wydobywczych (JSW) (mln Mg)

     

Wytwarzanie odpadów wydobywczych, w tym: 10,8 12,1 112,0
Kamieñ szybowy (01 01 02) 0,1 0,1 100,0
Kamieñ ZPMW (01 04 12) 10,0 11,2 112,0
Odpady poflotacyjne (01 04 81) 0,7 0,8 114,3

Zagospodarowanie odpadów wydobywczych na powierzchni 9,9 11,2 113,1
Zagospodarowanie kruszyw na powierzchni 0,74 0,76 102,7
Zagospodarowanie odpadów wydobywczych na dole 0,116 0,086 74,1
Zagospodarowanie kruszyw na dole 0,002 0,002 100,0

 [mln Mg] 2018 2019 DYNAMIKA
2018=100

306-2 
MM3

XIII. Wolumen odpadów (Grupa JSW) (mln Mg)

     

Ca³kowita ilo�æ wytworzonych odpadów niebezpiecznych 0,0074 0,0127 171,6
Ca³kowita ilo�æ wytworzonych odpadów innych ni¿ niebezpieczne 10,81 12,19 112,8
Odpady niebezpieczne odebrane od innej jednostki 0,0018 0,0016 88,9
Odpady inne ni¿ niebezpieczne odebrane od innej jednostki 0,195 0,134 68,7
Wska�nik emisji odpadów na jednostkê przychodu mln Mg/mln PLN0,0011 0,0014

 [mln Mg] 2018 2019 DYNAMIKA
2018=100

306-2 
MM3

XIV. Wydatki na ochronê �rodowiska (Grupa JSW) (mln PLN)

      

Op³aty za korzystanie ze �rodowiska 4,1 3,5 85,4
Op³aty za us³ugi wodne 15,7 14,5 92,4
Ochrona wód przed zasoleniem 23,6 26,9 114,0
Naprawa szkód górniczych 75,8 101,1 133,4
Inwestycje w zakresie ochrony �rodowiska 44,5 76,6 172,1
Rekultywacja 1,0 0,6 60,0
Ogó³em 164,7 223,2 135,5
Wska�nik na jednostkê przychodu mln PLN/mln PLN 0,017 0,026

WYSZCZEGÓLNIENIE 2018* 2019* DYNAMIKA
2018=100

MM5

XV. Wydatki na likwidacjê szkód górniczych (JSW) (mln z³)

    

sektor pañstwowy 26,8 40,5 151,1
sektor prywatny 34,7 41,9 120,7
sektor samorz¹dowy 14,3 14,8 103,5

  2018 2019 DYNAMIKA
2018=100

XVI. Liczba zadañ dotycz¹cych likwidacji szkód górniczych (JSW)

   

sektor pañstwowy 73 81 111,0
sektor prywatny 883 1 089 123,3
sektor samorz¹dowy 81 94 116,0

   2018 2019 DYNAMIKA
2018=100
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Rezerwat - -
Park KrajobrazowyPark Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich – otulina 7,47
Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich 8,05

Park Narodowy - -
NATURA 2000Dolina Górnej Wis³y PLB240001 13,74

Zbiornik Gocza³kowicki – Uj�cie Wis³y i Bajerki PLH240039 14,43
Rezerwat - -
Park KrajobrazowyPark Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich – otulina 8,72
Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich 10,93

Park Narodowy - -
NATURA 2000Dolina Górnej Wis³y PLB240001 10,19

Zbiornik Gocza³kowicki – Uj�cie Wis³y i Bajerki PLH240039 11,85
Rezerwat - -
Park KrajobrazowyPark Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich – otulina 12,31
Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich 12,80

Park Narodowy - -
NATURA 2000Dolina Górnej Wis³y PLB240001 12,96
Rezerwat - -
Park KrajobrazowyPark Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich – otulina 5,84
Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich 8,75

Park Narodowy - -
NATURA 2000Dolina Górnej Wis³y PLB240001 7,51

Zbiornik Gocza³kowicki – Uj�cie Wis³y i Bajerki PLH240039 8,08
Pier�ciec PLH240022 12,70

Rezerwat - -
Park KrajobrazowyPark Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich – otulina 11,82
Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich 3,96

Park Narodowy - -
Obszar Obszar Chronionego Krajobrazu Potoku Le�nego ³¹cznie z dop³ywami 0,62
chronionego Obszar Chronionego Krajobrazu Potoku Od Solarni ³¹cznie z dop³ywami 0,66
krajobrazu Obszar Chronionego Krajobrazu Potoku Ornontowickiego ³¹cznie z dop³ywami0,96

Obszar Chronionego Krajobrazu Potoku £¹kowego ³¹cznie z dop³ywami 1,39
Obszar Chronionego Krajobrazu Potoku Z Bujakowa ³¹cznie z dop³ywami 1,77

Zak³ad Forma Nazwa Odleg³o�æ
  GK JSWochrony przyrody (w promieniu 

do 15 km)
Borynia

Zofiówka

Jastrzêbie

Pniówek

Budryk

XVII. Odleg³o�ci terenów cennych przyrodniczo 
od wybranych zak³adów Grupy JSW

304-1 Centralne
Składowisko
Odpadów
Górniczych

Knurów

Szczyg³o-
wice

Jadwiga

Radlin

Przyja�ñ

Rezerwat - -
Park KrajobrazowyPark Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich – otulina 8,69
Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 1,90

Park Narodowy- -
Rezerwat Las D¹browa – otulina 11,52

Las D¹browa 11,88
Park KrajobrazowyPark Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich – otulina 5,05
Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 3,02

Park Narodowy- -
Rezerwat Las D¹browa – otulina 12,64

Las D¹browa 13,20
Park KrajobrazowyPark Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich – otulina 4,50
Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkichw obszarze

Park Narodowy- -
Rezerwat Segiet – otulina 7,68

Segiet 7,88
Park Krajobrazowy- -
Park Narodowy- -
NATURA 2000Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 5,47
Rezerwat - -
Park KrajobrazowyPark Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich – otulina 4,87
Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 8,29

Park Narodowy- -
NATURA 2000Stawy Wielik¹t i Las Tworkowski PLB240003 11,44

Graniczny Meander Odry PLH240013 14,70
Rezerwat Dolina ̄ abnika – otulina 13,02

Dolina ̄ abnika 13,16
Góra Che³m 13,52

Park KrajobrazowyOrlich Gniazd – otulina 2,24
Orlich Gniazd 7,97
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie 13,49
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie – otulina 14,8

NATURA 2000£¹ki D¹browskie PLH240041 3,47
£¹ki w S³awkowie PLH240043 3,98
Lipienniki w D¹browie Górniczej PLH240037 8,12
Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038 8,41
Pustynia B³êdowska PLH120014 8,54
Ostoja �rodkowojurajska PLH240009 9,49
Pleszczotka PLH120092 10,95
Armeria PLH120091 12,11
£¹ki w Jaworznie PLH240042 14,65
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XVIII. Charakterystyka terenów cennych przyrodniczo zlokalizowanych 
w pobli¿u zak³adów Grupy JSW

304-1Obszar 
chroniony

Rodzaj 
lokalizacji 
GK JSW

Powierz-
chnia

Charakterystyka gatunków wystêpuj¹cych na obszarze

Obszar 
Natura 
2000 – 
Dolina 
Górnej Wis³y 
PLB240001 

KWK �Borynia-
-Zofiówka-
-Jastrzêbie�
KWK �Pniówek�

obszar 
Natura 
2000 – 
24 740,2 ha

Obszar stanowi jedn¹ z najwa¿niejszych ostoi, miejsc lêgowych i migracji dla 
ponad 160 gatunków ptaków, co stanowi powy¿ej 70% krajowej populacji ptaków 
lêgowych.  Ostoja sk³ada siê z Jeziora Gocza³kowickiego i przyleg³ych stawów 
hodowlanych za³o¿onych ponad 600 lat temu. Odnotowano tutaj wystêpowanie 
co najmniej 29 gatunków ptaków z za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej i za³¹cznika II 
Dyrektywy Siedliskowej oraz 8 gatunków znajduj¹cych siê w Polskiej Czerwonej 
Ksiêdze, m.in. takich jak: perkoz dwuczuby, czapla purpurowa, b¹czek, b¹k, 
dzierzba czarnoczelna, rybitwa bia³ow¹sa, �lepowron, mewa czarnog³owa, rybitwa 
czarna, rybitwa rzeczna. Obszar ten ma rangê ostoi ptasiej o znaczeniu 
miêdzynarodowym. Stawy rybne s¹ tak¿e miejscem wystêpowania zagro¿onych 
ro�lin wodnych, takich jak kotewka orzech wodny oraz grzybieñczyk wodny.

Obszar 
Natura 2000 
– Stawy 
Wielik¹t i Las 
Tworkowski 
PLB240003 

Koksownia 
Radlin

obszar 
Natura 
2000 – 
914,5 ha

Obszar obejmuje kompleks kilkunastu starych stawów rybnych o powierzchni 
sumarycznej oko³o 400 ha, po³o¿ony w dolinie Odry, z otaczaj¹cymi je ³¹kami, 
pastwiskami i polami oraz Lasem Tworkowskim. Brzegi stawów porasta szuwar 
trzcinowy, groble porastaj¹ stare, pomnikowe drzewa li�ciaste. Na terenie ostoi 
wystêpuje ponad 20 gatunków ptaków z za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 
innych, cennych i zagro¿onych gatunków ptaków, w tym m.in.: bielik, b³otniak 
stawowy, bocian bia³y i czarny, czapla bia³a, dziêcio³ czarny, �redni i zielonosiwy, 
³abêd� krzykliwy.

Obszar 
Natura 2000 
– Zbiornik 
Gocza³kowicki
– Uj�cie Wis³y 
i Bajerki 
PLH240039

KWK �Borynia-
-Zofiówka-
-Jastrzêbie�
KWK �Pniówek"

obszar 
Natura 
2000 – 
1 650,3 ha

W sk³ad ostoi wchodzi po³udniowo-zachodni fragment Jeziora Gocza³kowickiego 
z uchodz¹c¹ do niego rzek¹ Wis³¹ i rzeką Bajerką. Obszar ten pokrywaj¹ gêste 
fragmenty ³êgów, zaro�li wierzbowych, wilgotnych borów oraz zbiorowisk 
szuwarowych i ³¹kowych. Obszar ostoi stanowi wa¿ne miejsce wystêpowania 
gatunków zwi¹zanych ze �rodowiskiem wodnym i wodno-l¹dowym wymienionych 
w za³¹czniku II Dyrektywy Siedliskowej i za³¹czniku I Dyrektywy Ptasiej, w tym 
m.in.: piskorz, kumak nizinny, trasza grzebieniasta, wydra, b³otniak stawowy. Do 
cennych walorów przyrodniczych tego terenu zaliczyæ nale¿y rzadko wystêpuj¹ce 
w Polsce fitocenozy z masowym udzia³em salwinii p³ywaj¹cej i ¿abi�cieku 
p³ywaj¹cego oraz bardzo liczne wystêpowanie ptaków wodno-b³otnych.

Obszar 
Natura 2000 
– Pier�ciec 
PLH240022 

KWK �Pniówek�obszar 
Natura 
2000 – 
1 702,1 ha

Obszar obejmuje koloniê rozrodcz¹ podkowca ma³ego w zabytkowym m³ynie 
w Pier�ćcu i ¿erowisko tego gatunku. Podkowiec ma³y jest nietoperzem 
wymienionym w za³¹czniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Obszar 
Natura 2000 
– Podziemia 
Tarnogórsko-
-Bytomskie 
PLH240003 

Koksownia 
Jadwiga

obszar 
Natura 
2000 – 
3 490,8 ha

Obszar obejmuje podziemne wyrobiska po eksploatacji rud metali ciê¿kich, które 
stanowi¹ prawdopodobnie drugie co do wielko�ci zimowisko nietoperzy w Polsce 
w liczbie  co najmniej kilkunastu tysiêcy osobników. Stwierdzono tu 8 gatunków, 
z czego 1 – nocek du¿y umieszczony jest w za³¹czniku I Dyrektywy Siedliskowej.

Obszar 
Natura 2000 
– Graniczny 
Meander 
Odry 
PLH240013 

Koksownia 
Radlin

obszar 
Natura 
2000 – 
156,6 ha

Obszar obejmuje naturalnie meandruj¹cy fragment doliny Odry wraz 
z fragmentami zachowanych cennych siedlisk nadrzecznych (lasy ³êgowe, zaro�la 
wierzbowe, szuwary i podmok³e ³¹ki). 6 rodzajów siedlisk z Za³¹cznika I 
Dyrektywy Siedliskowej. Wystêpuj¹ tutaj 2 gatunki bezkrêgowców z za³¹cznika II 
Dyrektywy Siedliskowej, w tym priorytetowy gatunek chrz¹szcza – pachnica 
dêbowa oraz inne rzadkie i zagro¿one bezkrêgowce.

Obszar 
Natura 2000 
– £¹ki 
D¹browskie 
PLH240041

Koksownia 
Przyja�ñ

obszar 
Natura 
2000 – 
384,8 ha

Obszar jest bardzo wa¿ny z punktu widzenia zachowania i ochrony tego siedliska 
w regionie. £¹ki zmiennowilgotne zajmuj¹ tu wci¹¿ do�æ du¿¹ powierzchniê 
(ok. 50 ha), odznaczaj¹ siê jeszcze du¿¹ ró¿norodno�ci¹ i stanowi¹ siedlisko dla 
wielu gatunków cennych, w tym chronionych i zagro¿onych wyginiêciem. £¹ki 
trzê�licowe oraz wspó³wystêpuj¹ce z nimi zbiorowiska zio³oro�lowe  stanowi¹ 
g³ówne siedlisko bytowania modraszka telejusa i modraszka nausithousa 
(za³¹cznik II Dyrektywy Siedliskowej).

Obszar 
Natura 2000 
– £¹ki 
w S³awkowie 
PLH240043

Koksownia 
Przyja�ñ

obszar 
Natura 
2000 – 
51 ha

Obszar obejmuje niezwykle cenne pod wzglêdem przyrodniczym zespo³y ro�linne, 
bogate florystycznie i faunistycznie. Wystêpuje tu mozaika siedlisk ³¹kowych 
(w tym ³¹k trzê�licowych i �wie¿ych) i mokrad³owych, z bardzo bogat¹ flor¹. Rosn¹ 
tu miêdzy innymi: kosaciec syberyjski, pe³nik europejski, goryczka w¹skolistna, 
kruszczyk b³otny, wyblin jednolistny, nasiê�rza³ pospolity, mieczyk dachówkowaty, 
bobrek trójlistkowy, wil¿yna ³¹kowa, kosatka kielichowa. Na terenie ostoi 
stwierdzono 8 gatunków motyli. Na uwagê zas³uguj¹ zagro¿one gatunki 
wymienione w za³¹czniku II Dyrektywy Siedliskowej: modraszek argiades oraz 
modraszek argus.

Obszar 
Natura 2000 
– Lipienniki 
w D¹browie 
Górniczej 
PLH240037

Koksownia 
Przyja�ñ

obszar 
Natura 
2000 – 
296,5 ha

Obszar o du¿ym zró¿nicowaniu siedlisk, w szczególno�ci: torfowiska, ³¹ki wilgotne, 
zbiorowiska szuwarowe, lasy ³êgowe, bory �wie¿e i bagienne.
Wystêpuje wiele cennych i rzadkich gatunków ro�lin, w tym polodowcowe gatunki 
reliktowe. Druga w Polsce  pod wzglêdem liczebno�ci populacja storczyka lipiennik 
Loesela (gatunek wymieniony w za³¹czniku II Dyrektywy Siedliskowej).

Obszar 
chroniony

Rodzaj 
lokalizacji 
GK JSW

Powierz-
chnia

Charakterystyka gatunków wystêpuj¹cych na obszarze

Obszar 
Natura 2000 
– Torfowisko 
Sosnowiec-
-Bory 
PLH240038

Koksownia 
Przyja�ñ

obszar 
Natura 
2000 – 
2 ha

Wykszta³ci³y siê tutaj zbiorowiska nawi¹zuj¹ce do torfowisk niskich i przej�ciowych 
z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków ro�lin naczyniowych, jak równie¿ 
odnotowuje siê gatunki charakterystyczne dla torfowisk wysokich. Wystêpuje tutaj 
liczna populacja storczyka lipiennik Loesela (gatunek wymieniony w za³¹czniku II 
Dyrektywy Siedliskowej).

Obszar 
Natura 2000 
– Pustynia 
B³êdowska 
PLH120092 

Koksownia 
Przyja�ñ

obszar 
Natura 
2000 – 
1 963,9 ha

Obszar jest ekosystemem unikatowym w skali europejskiej. Jest to najwiêkszy 
w Europie Środkowej �ródl¹dowy obszar wystêpowania piasków z interesuj¹cymi 
formami typowymi dla krajobrazu pustynnego (wydmy).
Wystêpuj¹ tu 4 rodzaje siedlisk o znaczeniu europejskim, przede wszystkim 
�ródl¹dowe murawy napiaskowe i wydmy �ródl¹dowe z murawami szczotlichowymi.
Mo¿na tu tak¿e spotkać 12 gatunków ptaków wymienionych w za³¹czniku I 
Dyrektywy Ptasiej, m.in.: trzmielojad, lelek kozodój, dziêcio³ czarny i zimorodek.
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Obszar 
Natura 2000 
– £¹ki
w Jaworznie 
PLH240042 

Koksownia 
Przyja�ñ

obszar 
Natura 
2000 – 
36,5 ha

Obszar obejmuje niezwykle cenne pod wzglêdem przyrodniczym zespo³y ro�linne, 
bogate florystycznie i faunistycznie. Zmiennowilgotne ³¹ki s¹ siedliskiem 
chronionych, zagro¿onych i lokalnie rzadkich gatunków ro�lin naczyniowych. 
Rosn¹ tu miêdzy innymi: mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, goryczka 
w¹skolistna, a spo�ród storczyków stwierdzono lipiennika Loesela (wymieniony 
w za³¹czniku II Dyrektywy Siedliskowej). £¹ki s¹ miejscem bytowania 15 gatunków 
motyli, w tym dwóch gatunków modraszków (za³¹cznik II Dyrektywy Siedliskowej).

Rezerwat Las 
D¹browa

KWK �Knurów-
-Szczyg³owice�

rezerwat  
76,6 ha
otulina – 
232,5 ha

– Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze wzglêdów naukowych, 
przyrodniczych, dydaktycznych i krajobrazowych ró¿nogatunkowych drzewostanów 
gr¹dowo-³êgowych wraz z ca³ym bogactwem gatunkowym fauny i flory.

Rezerwat 
Segiet

Koksownia 
Jadwiga

rezerwat  
24,5 ha
otulina – 
81,3 ha

– Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze wzglêdów naukowych, 
dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu naturalnego lasu bukowego wraz 
z ca³ym bogactwem gatunkowych fauny i flory.

Rezerwat 
Dolina 
ābnika

Koksownia 
Przyja�ñ

rezerwat  
48 ha
otulina – 
214 ha

– Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze wzglêdów naukowych, 
dydaktycznych i krajobrazowych biocenoz wodnych oraz torfowisk niskich 
i przej�ciowych ze stanowiskami gatunków chronionych i rzadkich.

Park 
Krajobrazowy
Dolinki 
Krakowskie

Koksownia 
Przyja�ñ

park kraj-
obrazowy –
620 686,1 
ha
otulina – 
13 017 ha

Celem utworzenia parku jest ochrona warto�ci przyrodniczych, historycznych 
i kulturowych oraz walorów krajobrazowych, w tym m.in.: zachowanie 
charakterystycznych elementów przyrody nieo¿ywionej, ochrona naturalnej 
ró¿norodno�ci florystycznej i faunistycznej, zachowanie naturalnych 
i pó³naturalnych zbiorowisk ro�linnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem 
ro�linno�ci kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych ³¹k i zachowanie 
korytarzy ekologicznych.

Obszar 
Natura 2000 
– Ostoja 
�rodkowo-
jurajska 
PLH240009

Koksownia 
Przyja�ñ

obszar 
Natura 
2000 – 
5 767,6 ha

Obszar ma du¿e znaczenie jako cenna ostoja zró¿nicowanych i unikatowych 
siedlisk przyrodniczych – ³¹cznie zidentyfikowano 16 rodzajów siedlisk z za³¹cznika 
I Dyrektywy Siedliskowej. Na szczególn¹ uwagê w�ród kompleksów le�nych 
zas³uguj¹ p³aty ¿yznej buczyny sudeckiej i jaworzyny górskiej, po³o¿one na 
pó³nocno-wschodnich krañcach zasiêgu geograficznego. Ponadto jest to wa¿ne 
miejsce wystêpowania rzadkich gatunków ro�lin i zwierz¹t (o�miu gatunków z II 
Dyrektywy Siedliskowej). W jaskiniach zimuj¹ liczne gatunki nietoperzy, takich jak: 
podkowiec ma³y, nocek ³ydkow³osy, gacek brunatny. Poza tym znajduje siê tu 
najbogatsze i jedno z nielicznych za³o¿onych, zastêpcze stanowisko endemicznej 
warzuchy polskiej.

Obszar 
Natura 2000 
– Pleszczotka 
PLH120092 

Koksownia 
Przyja�ñ

obszar 
Natura 
2000 – 
4,9 ha

Tereny pogórnicze, gdzie ok. 90% powierzchni obszaru zajmuj¹ wykszta³cone 
zbiorowiska muraw galmanowych (siedlisko przyrodnicze wymienione 
w za³¹czniku I Dyrektywy Siedliskowej), bardzo rzadkich w kraju.

Obszar 
Natura 2000 
– Armeria 
PLH120091 

Koksownia 
Przyja�ñ

obszar 
Natura 
2000 – 
7,4 ha

Obszar obejmuje tereny pogórnicze pokryte muraw¹ galmanow¹, bardzo rzadk¹ 
w kraju (siedlisko przyrodnicze wymienione w za³¹czniku I Dyrektywy 
Siedliskowej).

Rezerwat 
Góra Che³m

Koksownia 
Przyja�ñ

rezerwat  
23,5 ha

– Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze wzglêdów naukowych 
i dydaktycznych zbiorowisk ro�linnych lasu bukowego o charakterze naturalnym, 
porastaj¹cego wzgórze wapienne na przedpolu krawêdzi Wy¿yny Krakowsko-
Czêstochowskiej.

Park 
Krajobrazowy
Cysterskie 
Kompozycje 
Krajobrazowe
Rud Wielkich

KWK �Borynia-
-Zofiówka-
-Jastrzêbie�
KWK �Knurów-
-Szczyg³owice" 
KWK �Pniówek�
KWK �Budryk�
Koksownia 
Radlin

park kraj-
obrazowy –
49 387 ha
otulina - 
14 010 ha

Celem utworzenia parku obejmuj¹cego tereny le�ne, obszary rzek i stawów, upraw 
polnych i zabudowañ jest zachowanie i ochrona dóbr i walorów przyrodniczych, 
przyrodniczo-kulturowych, kulturowych i rekreacyjnych.

Park 
Krajobrazowy
Orlich Gniazd

Koksownia 
Przyja�ñ

park kraj-
obrazowy –
60 807,2 ha
otulina – 
58 751,9 ha

Celem utworzenia parku jest ochrona warto�ci przyrodniczych, historycznych 
i kulturowych oraz walorów krajobrazowych, w tym m.in.: zachowanie 
charakterystycznych elementów przyrody nieo¿ywionej, ochrona naturalnej 
ró¿norodno�ci florystycznej i faunistycznej, zachowanie naturalnych 
i pó³naturalnych zbiorowisk ro�linnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem ro�linno�ci 
kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych ³¹k i zachowanie korytarzy 
ekologicznych.

Liczba stwierdzonych przypadków korupcji zg³oszonych organom 
�cigania i zakoñczonych prawomocnym skazaniem

205-3

2018 2019

w tym JSW SA
Grupa JSW 0 0

0 0

Obszar 
chroniony

Rodzaj 
lokalizacji 
GK JSW

Powierz-
chnia

Charakterystyka gatunków wystêpuj¹cych na obszarze Obszar 
chroniony

Rodzaj 
lokalizacji 
GK JSW

Powierz-
chnia

Charakterystyka gatunków wystêpuj¹cych na obszarze
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Wska�niki GRI102-55

102-1Nazwa organizacji – Grupa JSW, Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa SA (�JSW SA�, �JSW�)– –

GRI 
Standards

Wytyczne GRI Obszar 
wg ISO 
26000

Komentarz / OpisSDG Strona

102-2G³ówne marki, produkty 
i/lub us³ugi

– [Grupa JSW na rynku] – 4, 8

102-3Lokalizacja siedziby g³ównej 
organizacji

– Jastrzêbie-Zdrój, Polska– –

102-4Liczba krajów, w których 
dzia³a organizacja, oraz 
podanie nazw tych krajów, 
gdzie zlokalizowane s¹ 
g³ówne operacje organizacji 
lub tych, które s¹ szczególnie 
adekwatne w kontek�cie tre�ci 
raportu

– Grupa JSW i jej spó³ki prowadz¹ dzia³alno�æ operacyjn¹ 
(wydobycie, przeróbka wêgla, produkcja koksu) na terenie 
Polski. 
Z kolei sprzeda¿ realizowana jest nie tylko w Polsce, ale te¿ na 
rynki zagraniczne, w tym spo�ród istotnych odbiorców nale¿y 
wymieniæ: Austriê, W³ochy, Czechy, S³owacjê, Niemcy, Indie.

– –

102-5Forma w³asno�ci i struktura 
prawna organizacji

– Spó³ka Akcyjna (SA), notowana na GPW w Warszawie –

102-6Obs³ugiwane rynki 
z zaznaczeniem zasiêgu 
geograficznego, 
obs³ugiwanych sektorów, 
charakterystyki 
klientów/konsumentów
i beneficjentów

– G³ównym rynkiem zbytu produkowanego w Grupie koksu 
jest rynek europejski, ale trafia on  równie¿ do Indii. Produkty 
wêglopochodne, takie jak benzol i smo³a, mają sta³ych 
odbiorców na rynku europejskim, natomiast siarka i siarczan 
amonu sprzedawane s¹ na rynku krajowym. Nadwy¿ki gazu 
koksowniczego sprzedawane s¹ bezpo�rednio przez 
koksownie.

–

102-7Skala dzia³alno�ci – [Grupa JSW na rynku] – 4

102-8Liczba pracowników w³asnych 
i znajduj¹cych siê pod 
nadzorem spó³ki wg p³ci 
i rodzaju umowy

6.4. [Tabele z wynikami niefinansowymi]– 120, 

121

102-9Opis ³añcucha warto�ci 6.4.3. [Grupa JSW na rynku]– 8, 13

102-10Znacz¹ce zmiany
w raportowanym okresie 
dotycz¹ce rozmiaru, struktury, 
formy w³asno�ci lub ³añcucha 
warto�ci

– [Model biznesowy], [£añcuch warto�ci]– 8

102-11Wyja�nienie, czy i w jaki 
sposób organizacja stosuje 
zasadê ostro¿no�ci

6.2. W razie wyst¹pienia w¹tpliwo�ci, czy dana sytuacja mo¿e 
stanowiæ zagro¿enie, do czasu jednoznacznego rozstrzygniêcia 
bêdzie ona traktowana jako stanowi¹ca zagro¿enie.
Do sytuacji takich mo¿e dochodziæ zw³aszcza 
w przypadku zagro¿eñ naturalnych/geologicznych.

– –

Wska�niki profilowe (GRI 102: 2016)

GRI 
Standards

Wytyczne GRI Obszar 
wg ISO 
26000

Komentarz / OpisSDG Strona

102-12Zewnêtrzne, przyjête lub 
popierane przez organizacjê 
ekonomiczne, �rodowiskowe 
i spo³eczne deklaracje, 
zasady i inne inicjatywy

6.2. [Grupa JSW na rynku]– 5

102-13Cz³onkostwo 
w stowarzyszeniach (takich 
jak stowarzyszenia bran¿owe) 
i/lub w krajowych/
/miêdzynarodowych 
organizacjach

6.2. [Grupa JSW na rynku]– 5

102-14O�wiadczenie kierownictwa 
najwy¿szego szczebla (np. 
dyrektora wykonawczego, 
Prezesa Zarz¹du lub innej 
osoby o równowa¿nej pozycji) 
na temat znaczenia 
zrównowa¿onego rozwoju 
dla organizacji i jej strategii

6.2. [List Prezesa]– 2

102-15Opis kluczowych wp³ywów, 
szans i ryzyk

6.2. [List Prezesa], [Model tworzenia warto�ci] – 2, 14

102-16Warto�ci organizacji, zasady, 
kodeks i normy zachowañ 
i etyki

6.2. [Kierunki strategii biznesowej]
[Cel 3: Szanujemy ka¿dego cz³owieka, nasz¹ wspólnotê, 
bior¹c wspó³odpowiedzialno�æ za JSW i jej maj¹tek]: [Prawa 
cz³owieka i przeciwdzia³anie dyskryminacji]
[Cel 7: Szanujemy transparentno�æ i uczciwo�æ w zarz¹dzaniu]: 
[Kodeks Etyki Grupy JSW]

16 19, 
54, 
114

102-18Struktura nadzorcza 
organizacji wraz z komisjami 
podlegaj¹cymi najwy¿szemu 
organowi nadzorczemu, 
odpowiedzialnymi za 
poszczególne zadania, jak na 
przyk³ad tworzenie strategii 
czy nadzór nad organizacj¹

6.2. [Struktura zarz¹dzania]16 7

102-40Lista grup interesariuszy 
anga¿owanych przez 
organizacjê

– [Podej�cie do sprawozdawczo�ci]– 32
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102-48Wyja�nienia dotycz¹ce 
efektów jakichkolwiek korekt 
informacji zawartych 
w poprzednich raportach 
z podaniem powodów ich 
wprowadzenia oraz ich 
wp³ywu (np. fuzje, przejêcia, 
zmiana roku/okresu 
bazowego, charakteru 
dzia³alno�ci, metod pomiaru)

– brak korekt– –

102-41Procent pracowników objêtych 
umowami zbiorowymi

– [Cel 7: Szanujemy transparentno�æ i uczciwo�æ w zarz¹dzaniu]: 
[Dialog pracodawca-pracownicy]

8 117

102-42Podstawy identyfikowania 
i selekcji interesariuszy 
anga¿owanych przez 
organizacjê

– [Strategia zrównowa¿onego rozwoju]
[Podej�cie do sprawozdawczo�ci]

– 26, 31

102-43Podej�cie do anga¿owania 
interesariuszy, w³¹czaj¹c 
czêstotliwo�æ anga¿owania 
wed³ug typu i grupy 
interesariuszy

– [Podej�cie do sprawozdawczo�ci]
[Cel 7: Szanujemy transparentno�ć i uczciwość w zarządzaniu]: 
[Dialog pracodawca-pracownicy]

– 33, 
118

102-44Kluczowe kwestie i problemy 
poruszane przez 
interesariuszy oraz odpowied� 
ze strony organizacji, równie¿ 
poprzez ich zaraportowanie

– [Podej�cie do sprawozdawczo�ci]– 34

102-45Jednostki gospodarcze 
ujmowane 
w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym

– Raport obejmuje wszystkie jednostki ujmowane 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, ale 
z zastrze¿eniem zasady istotno�ci, tj. koncentruje siê 
na dzia³aniach istotnych z punktu widzenia oddzia³ywania 
i obrazu ca³o�ci Grupy JSW. Dlatego te¿ w przypadku 
podmiotów realizuj¹cych funkcje wsparcia w Grupie JSW 
(np. us³ugi szkoleniowe, informatyczne, transportowe) 
informacje o nich s¹ ograniczone lub nie s¹ wyodrêbniane 
w opisie kompleksowych procesów. Niemniej istotne dane 
liczbowe dotycz¹ce tych spó³ek zosta³y w raporcie ujête 
(np. zatrudnienie, wyniki finansowe). Czê�æ danych liczbowych, 
np. dotycz¹ce wp³ywu �rodowiskowego, ogranicza siê do 
danych dla spó³ek o istotnym wp³ywie.

– –

102-46Proces definiowania tre�ci 
raportu

– [Podej�cie do sprawozdawczo�ci]– 34

102-47Zidentyfikowane istotne 
aspekty wp³ywu spo³ecznego
i �rodowiskowego

– [Podej�cie do sprawozdawczo�ci]– 34

102-49Znaczne zmiany w stosunku 
do poprzedniego raportu 
dotycz¹ce zakresu, zasiêgu 
lub metod pomiaru 
zastosowanych w raporcie

– Poprzedni raport opracowany by³ w standardzie SIN.– –

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

– 1.01.2019–31.12.2019– –

102-51Data publikacji ostatniego 
raportu (je�li zosta³ 
opublikowany)

– 08.2019 (raport zintegrowany z czê�ci¹ niefinansow¹ 
przygotowan¹ wg SIN)

– –

102-52Cykl raportowania (roczny, 
dwuletni itd)

– roczny– –

102-53Osoba kontaktowa – Agnieszka Barzycka 
Kierownik Zespo³u / Zespó³ CSR 
tel.: +48 32 756 4412
abarzycka@jsw.pl

– –

102-54Zgodno�æ z GRI Standards– [Podej�cie do sprawozdawczo�ci] – 31

102-55Indeks CSR – [Wska�niki GRI]– 138

102-56Polityka i obecna praktyka 
w zakresie zewnêtrznej 
weryfikacji raportu

7.5.3 [Podej�cie do sprawozdawczo�ci]– 31

202-2Odsetek osób pochodz¹cych 
z lokalnej spo³eczno�ci na 
wy¿szych stanowiskach 
kierowniczych

6.8
6.8.5

[Tabele z wynikami niefinansowymi]8 121

203-1Inwestycje w infrastrukturê 
i wsparte us³ugi

6.8
6.8.6

[Cel 5: Szanujemy �rodowisko naturalne oraz najbli¿sze 
otoczenie przyrodnicze i spo³eczne terenów, na których JSW 
prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ]: [Zagospodarowanie terenów 
pogórniczych]

8, 9, 
11

90

Obecno�æ na rynku (GRI 202: 2016)

Po�redni wp³yw ekonomiczny (GRI 203: 2016)

GRI 
Standards

Wytyczne GRI Obszar 
wg ISO 
26000

Komentarz / OpisSDG Strona GRI 
Standards

Wytyczne GRI Obszar 
wg ISO 
26000

Komentarz / OpisSDG Strona

203-2Znacz¹cy po�redni wp³yw 
ekonomiczny

6.5.3
6.5.4
6.5.5

[Cel 4: Szanujemy nieodnawialne zasoby poprzez ich 
efektywne wykorzystanie]: [Produkty przysz³o�ci]

9 62
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304-2Znacz¹cy wp³yw dzia³añ, 
produktów i us³ug na 
bioró¿norodno�æ

6.5
6.5.6

[Cel 5: Szanujemy �rodowisko naturalne oraz najbli¿sze 
otoczenie przyrodnicze i spo³eczne terenów, na których JSW 
prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ]: [Wp³yw na obszary cenne 
przyrodniczo]

14, 
15

84

103-1 
(305)

Charakter istotnego obszaru6.5
6.5.5.

[Cel 4: Szanujemy nieodnawialne zasoby poprzez ich 
efektywne wykorzystanie]: [Efektywno�æ energetyczna], [�lad 
wêglowy]

13

103-2 
(305)

Podej�cie zarz¹dcze (DMA) 6.5
6.5.5.

13
60, 66

103-3 
(305)

Pomiar i ewaluacja 6.5
6.5.5.

13

305-2Po�rednie emisje gazów 
cieplarnianych (zakres 2)

6.5
6.5.5.

[Tabele z wynikami niefinansowymi]13 130

305-4Intensywno�æ emisji gazów 
cieplarnianych

6.5
6.5.5.

[Tabele z wynikami niefinansowymi]13 130

305-5Redukcja emisji gazów 
cieplarnianych

6.5
6.5.5

[Cel 4: Szanujemy nieodnawialne zasoby poprzez ich 
efektywne wykorzystanie]: [Efektywno�æ energetyczna]

13 66

304-1Zak³ady bêd¹ce w³asno�ci¹, 
wynajmowane, zarz¹dzane 
lub s¹siaduj¹ce z obszarami 
chronionymi b¹d� obszarami 
o du¿ej warto�ci pod 
wzglêdem bioró¿norodno�ci 
znajduj¹cymi siê poza 
obszarami chronionymi

6.5
6.5.6

[Tabele z wynikami niefinansowymi]14, 
15

132

305-1Bezpo�rednie emisje gazów 
cieplarnianych (zakres 1)

6.5
6.5.5.

[Tabele z wynikami niefinansowymi]13 130

103-1 
(205)

Charakter istotnego obszaru6.6
6.6.3

[Cel 7: Szanujemy transparentno�æ i uczciwo�æ w zarz¹dzaniu]:
[Przeciwdziałanie korupcji]

–

115
103-2 
(205)

Podej�cie zarz¹dcze (DMA) 6.6
6.6.3

–

103-3 
(205)

Pomiar i ewaluacja 6.6
6.6.3

–

205-1Zak³ady ocenione pod k¹tem 
ryzyka wyst¹pienia korupcji

6.6
6.6.3

[Cel 7: Szanujemy transparentno�æ i uczciwo�æ w zarz¹dzaniu]: 
[Przeciwdzia³anie korupcji]

–

115
205-2Komunikacja i szkolenia 

po�wiêcone politykom 
i procedurom 
antykorupcyjnym

6.6
6.6.3

–

205-3Dzia³ania podjête 
w odpowiedzi na przypadki 
korupcji

6.6
6.6.5

[Tabele z wynikami niefinansowymi]– 137

206-1Kroki prawne podjête wobec 
organizacji w zwi¹zku
z naruszeniami zasad wolnej 
konkurencji, praktykami 
monopolistycznymi

6.4.
6.4.6

[Cel 7: Szanujemy transparentno�æ i uczciwo�æ w zarz¹dzaniu]: 
[Poszanowanie prawa]

8 118

103-1 
(302)

Charakter istotnego obszaru–

[Cel. 1: Szanujemy naukê i wykorzystujemy innowacje, by móc 
rozwijaæ siê w sposób bardziej zrównowa¿ony]
[Cel 4: Szanujemy nieodnawialne zasoby poprzez ich 
efektywne wykorzystanie]

–

103-2 
(302)

Podej�cie zarz¹dcze (DMA) – –

103-3 
(302)

Pomiar i ewaluacja – –

36, 
60,
66

302-1Bezpo�rednie i po�rednie 
zu¿ycie energii wed³ug 
pierwotnych �róde³ energii

6.5.
6.5.4

[Tabele z wynikami niefinansowymi]7, 8, 
12, 
13

127

Przeciwdzia³anie korupcji (GRI 205: 2016)

Zachowania antykonkurencyjne (GRI 206: 2016)

�rodowisko naturalne: energia (GRI 302: 2016)

302-3Efektywno�æ energetyczna6.5.
6.5.4.

[Tabele z wynikami niefinansowymi]7, 8, 
12, 
13

127

103-1 
(304)

Charakter istotnego obszaru6.5
6.5.6

[Cel 5: Szanujemy �rodowisko naturalne oraz najbli¿sze 
otoczenie przyrodnicze i spo³eczne terenów, na których JSW 
prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ]: [Wp³yw na obszary cenne 
przyrodniczo]

14, 
15

103-2 
(304)

Podej�cie zarz¹dcze (DMA) 6.5
6.5.6

14, 
15

84

103-3 
(304)

Pomiar i ewaluacja 6.5
6.5.6

14, 
15

�rodowisko naturalne: emisje (GRI 305: 2016)

305-7Emisje tlenków azotu, tlenków 
siarki i innych znacz¹cych 
emisji do powietrza

6.5
6.5.5.

[Tabele z wynikami niefinansowymi]13 130

GRI 
Standards

Wytyczne GRI Obszar 
wg ISO 
26000

Komentarz / OpisSDG Strona GRI 
Standards

Wytyczne GRI Obszar 
wg ISO 
26000

Komentarz / OpisSDG Strona

�rodowisko naturalne: bioró¿norodno�æ (GRI 304: 2016)
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306-2Ca³kowita waga odpadów 
wed³ug rodzaju odpadu 
i metody postêpowania 
z odpadem

6.5.
6.5.3.

[Tabele z wynikami niefinansowymi]6, 14 130, 
131 103-1 

(403)
Charakter istotnego obszaru6.4.

6.4.6.

[Cel. 1: Szanujemy naukê i wykorzystujemy innowacje, by móc 
rozwijaæ siê w sposób bardziej zrównowa¿ony]
[Cel 2: Szanujemy ¿ycie i zdrowie i nie idziemy na ustêpstwa 
w sprawach bezpieczeñstwa]

8

36, 44

306-3Znacz¹ce wycieki 6.5.
6.5.3.

[Cel 5: Szanujemy �rodowisko naturalne oraz najbli¿sze 
otoczenie przyrodnicze i spo³eczne terenów, na których JSW 
prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ]: [Wp³yw na najbli¿sze otoczenie 
przyrodnicze]

6, 14 85

103-2 
(403)

Podej�cie zarz¹dcze (DMA) 6.4.
6.4.6.

8

306-4Transport substancji 
niebezpiecznych

6.5.
6.5.3.

W przypadku prowadzenia dzia³alno�ci w obszarze transportu 
odpadów niebezpiecznych ADR stosowane s¹ standardy 
i metodologie zgodnie z wymaganiami okre�lonymi 
w przepisach ADR.

6, 14 – 103-3 
(403)

Pomiar i ewaluacja 6.4.
6.4.6.

8

306-5Zbiorniki wodne, na które 
istotny wpływ ma zrzucana 
woda i ścieki

6.5.
6.5.3.

[Cel 5: Szanujemy �rodowisko naturalne oraz najbli¿sze 
otoczenie przyrodnicze i spo³eczne terenów, na których JSW 
prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ]: [Wp³yw na najbli¿sze otoczenie 
przyrodnicze]

6, 14 83
403-1System zarz¹dzania 

bezpieczeñstwem i higien¹ 
pracy (BHP)

6.4.
6.4.6.

[Cel 2: Szanujemy ¿ycie i zdrowie i nie idziemy na ustêpstwa 
w sprawach bezpieczeñstwa]

8 45, 
48,
49

307-1Niezgodno�ci z przepisami
i regulacjami dotycz¹cymi 
ochrony �rodowiska

6.5 [Cel 5: Szanujemy �rodowisko naturalne oraz najbli¿sze 
otoczenie przyrodnicze i spo³eczne terenów, na których JSW 
prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ]: [Wp³yw na najbli¿sze otoczenie 
przyrodnicze]

6, 7, 
13, 
14, 
15

85

403-2Identyfikacja zagro¿eñ, ocena 
ryzyka i analiza incydentów

6.4.
6.4.6.

[Cel 2: Szanujemy ¿ycie i zdrowie i nie idziemy na ustêpstwa 
w sprawach bezpieczeñstwa]

8 46, 
48,
49

103-1 
(401)

Charakter istotnego obszaru6.4.
6.4.3.

[Cel 3: Szanujemy każdego człowieka, naszą wspólnotę, 
biorąc współodpowiedzialność za JSW i jej majątek]

5, 8 –

403-3Us³ugi w zakresie zdrowia 
zawodowego

6.4.
6.4.6.

[Cel 2: Szanujemy ¿ycie i zdrowie i nie idziemy na ustêpstwa 
w sprawach bezpieczeñstwa]

3, 8 46

103-2 
(401)

Podej�cie zarz¹dcze (DMA) 6.4.
6.4.3.

5, 8 –

103-3 
(401)

Pomiar i ewaluacja 6.4.
6.4.3.

5, 8 –

�rodowisko naturalne: zgodno�æ w zakresie �rodowiska naturalnego (GRI 307: 2016)

103-1 
(306)

Charakter istotnego obszaru6.5.
6.5.3.

[Cel. 1: Szanujemy naukê i wykorzystujemy innowacje, by móc 
rozwijaæ siê w sposób bardziej zrównowa¿ony]
[Cel 4: Szanujemy nieodnawialne zasoby poprzez ich 
efektywne wykorzystanie]: [Gospodarka ubocznymi 
produktami wydobycia]
[Cel 5: Szanujemy �rodowisko naturalne oraz najbli¿sze 
otoczenie przyrodnicze i spo³eczne terenów, na których JSW 
prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ]: [Gospodarka wodna], 
[Gospodarka odpadami]

6, 14

103-2 
(306)

Podej�cie zarz¹dcze (DMA) 6.5.
6.5.3.

6, 14 7,
82,
84

103-3 
(306)

Pomiar i ewaluacja 6.5.
6.5.3.

6, 14

306-1Ca³kowita objêto�æ �cieków 
wed³ug jako�ci i docelowego 
miejsca przeznaczenia

6.5.
6.5.3.

[Tabele z wynikami niefinansowymi]6, 14 129

�rodowisko naturalne: gospodarka �ciekami i odpadami (GRI 306: 2016)

Zasoby ludzkie: zatrudnienie (GRI 401)

402-1Minimalne okresy 
wypowiedzenia w zwi¹zku ze 
zmianami operacyjnymi

6.4
6.4.3

Okres wypowiedzenia zgodny z Kodeksem pracy.8 –

401-1Ca³kowita liczba i wska�niki 
zatrudnienia nowych 
pracowników oraz rotacji 
pracowników w podziale na 
grupy wiekowe, p³eæ i region

6.4.
6.4.3.

[Tabele z wynikami niefinansowymi]5, 8 122, 
123

401-3Odsetek powrotów do pracy 
i wska�nik retencji po urlopie 
macierzyñskim/tacierzyñskim, 
w odniesieniu do p³ci

6.4.
6.4.3.

[Tabele z wynikami niefinansowymi]5, 8 123

Zasoby ludzkie: relacje ze stron¹ spo³eczn¹ (GRI 402: 2016)

Miejsce pracy: bezpieczeñstwo i higiena pracy (GRI 403:2018)

403-4Uczestnictwo pracowników, 
konsultacje i komunikacja nt. 
bezpieczeñstwa i higieny 
pracy

6.4.
6.4.6

[Cel 2: Szanujemy ¿ycie i zdrowie i nie idziemy na ustêpstwa 
w sprawach bezpieczeñstwa]

8 47

47403-5Szkolenia z zakresu BHP 6.4.
6.4.6.

[Cel 2: Szanujemy ¿ycie i zdrowie i nie idziemy na ustêpstwa 
w sprawach bezpieczeñstwa]

8

GRI 
Standards

Wytyczne GRI Obszar 
wg ISO 
26000

Komentarz / OpisSDG Strona GRI 
Standards

Wytyczne GRI Obszar 
wg ISO 
26000

Komentarz / OpisSDG Strona
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404-1�rednia liczba godzin 
szkoleniowych w roku 
przypadaj¹ca na pracownika

6.4
6.4.7

[Cel 3: Szanujemy ka¿dego cz³owieka, nasz¹ wspólnotê, 
bior¹c wspó³odpowiedzialno�æ za JSW i jej maj¹tek]: 
[Wspieranie pracowników w rozwoju osobistym]

4 55
418-1Istotne skargi dotycz¹ce 

naruszenia prywatno�ci 
klientów i utraty danych 
klienckich

– [Cel 7: Szanujemy transparentno�æ i uczciwo�æ w zarz¹dzaniu]: 
[Poszanowanie prawa]

– 116

404-2Programy rozwoju 
umiejêtno�ci pracowniczych
i kszta³cenia wspomagaj¹cego 
okresy przej�ciowe

6.4
6.4.7

[Cel 3: Szanujemy ka¿dego cz³owieka, nasz¹ wspólnotê, 
bior¹c wspó³odpowiedzialno�æ za JSW i jej maj¹tek]: 
[Wspieranie pracowników w rozwoju osobistym]

4 55
419-1Niezgodno�ci z prawem 

i regulacjami w obszarze 
spo³ecznym i ekonomicznym

–
[Cel 7: Szanujemy transparentno�æ i uczciwo�æ w zarz¹dzaniu]: 
[Poszanowanie prawa]

–
118

405-1Ró¿norodno�æ w cia³ach 
zarz¹dzaj¹cych i kadrze 
pracowniczej 

6.3
6.3.7

[Tabele z wynikami niefinansowymi]5 120, 
124, 
125

MM3Ca³kowita masa ska³y p³onnej– [Tabele z wynikami niefinansowymi]3, 6, 
12

130, 
131

406-1Incydenty dyskryminacji
i podjête dzia³ania naprawcze

6.3
6.3.7

[Prawa cz³owieka i przeciwdzia³anie dyskryminacji]5 53, 54

MM4Liczba strajków trwaj¹cych 
d³u¿ej ni¿ tydzieñ

– 0 (brak strajków)8 –

MM5Rekompensaty dla ludno�ci 
lokalnej poszkodowanej
z tytu³u dzia³alno�ci górniczej 

– [Oddzia³ywanie dzia³alno�ci górniczej (szkody górnicze)]
[Tabele z wynikami niefinansowymi]

1, 2 80, 
131

MM10Opracowane strategie wyj�cia 
z danego obszaru

– [Zagospodarowanie terenów pogórniczych]– 90

403-7Prewencja BHP i ³agodzenie 
zagro¿eñ w kontek�cie relacji 
biznesowych

6.4.
6.4.6.

8 46, 49

403-8Pracownicy objêci systemami 
zarz¹dzania bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy

6.4.
6.4.6.

[Cel 2: Szanujemy ¿ycie i zdrowie i nie idziemy na ustêpstwa 
w sprawach bezpieczeñstwa]

8 46

403-9Wypadki przy pracy 6.4.
6.4.6.

[Tabele z wynikami niefinansowymi]3, 8 126

403-10Choroby zawodowe 6.4.
6.4.6.

[Tabele z wynikami niefinansowymi]3, 8 126

403-6Promocja zdrowia 6.4.
6.4.6.

3, 8 46, 49

Zasoby ludzkie: szkolenia i rozwój (GRI 404: 2016)

Zasoby ludzkie: ró¿norodno�æ i równo�æ szans (GRI 405: 2016)

Zasoby ludzkie: Niedyskryminowanie (GRI 406: 2016)

Zasoby ludzkie: ró¿norodno�æ i równo�æ szans (GRI 405: 2016)

103-1 
(413)

Charakter istotnego obszaru– [Cel 5: Szanujemy �rodowisko naturalne oraz najbli¿sze 
otoczenie przyrodnicze i spo³eczne terenów, na których JSW 
prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ]

– 78

103-2 
(413)

Podej�cie zarz¹dcze (DMA) – – –

103-3 
(413)

Pomiar i ewaluacja – – –

413-1Charakter, skala i efektywno�æ 
programów i praktyk 
w zakresie oceny 
i zarz¹dzania wp³ywem 
dzia³alno�ci organizacji 
na spo³eczno�æ lokaln¹, 
w³¹czaj¹c wp³yw wej�cia na 
dany rynek, prowadzenia 
i zakoñczenia dzia³alno�ci

6.3.9.
6.8.
6.8.5.
6.8.7.
6.6.7.

[Cel 5: Szanujemy �rodowisko naturalne oraz najbli¿sze 
otoczenie przyrodnicze i spo³eczne terenów, na których JSW 
prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ]: [Dialog z lokaln¹ spo³eczno�ci¹ 
i samorz¹dami], [Oddzia³ywanie dzia³alno�ci górniczej 
(szkody górnicze)], [Wspó³praca ze szko³ami], 
[Zagospodarowanie terenów pogórniczych], 
[Zaanga¿owanie spo³eczne]

– 79, 
80, 
86, 
90,
92

413-2Dzia³ania o znacz¹cym 
potencjalnym b¹d� 
istniej¹cym negatywnym 
wp³ywie na lokaln¹ 
spo³eczno�æ

1, 2 [Cel 5: Szanujemy �rodowisko naturalne oraz najbli¿sze 
otoczenie przyrodnicze i spo³eczne terenów, na których JSW 
prowadzi swoj¹ dzia³alno�æ]: [Dialog z lokaln¹ spo³eczno�ci¹ 
i samorz¹dami], [Oddzia³ywanie dzia³alno�ci górniczej 
(szkody górnicze)], [Zagospodarowanie terenów pogórniczych]

– 79, 
80,
90

Spo³eczeñstwo: prywatno�æ klientów (GRI 418: 2016)

Spo³eczeñstwo: zgodno�æ w zakresie spo³ecznym i ekonomicznym (GRI 419: 2016)

Wska�niki bran¿owe
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wg ISO 
26000
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26000

Komentarz / OpisSDG Strona




