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Wywiad

Jastrzębska Spółka Węglowa, największy 
producent węgla koksowego i znaczący 
producent koksu w Unii Europejskiej, 
osiąga dobre wyniki fi nansowe, ale chyba 
nie jest to wyłączna zasługa sprzyjającej 
koniunktury?
JSW produkuje głównie węgiel koksowy. 
To niezbędny składnik do produkcji stali, 
bez której trudno sobie wyobrazić rozwój 
innowacyjnej gospodarki i budowę nowo-
czesnej infrastruktury. Produkty spółki 
trafiają do kilkunastu krajów na świecie, 
ale głównym odbiorcą jest europejski 
przemysł stalowy, m.in.: motoryzacyjny, 
budowlany i AGD. Na wyniki JSW wpływa 
wiele czynników, m.in. popyt na wysokiej 
jakości węgiel koksowy, którego jesteśmy 
największym producentem w tej części 
świata. Z jednej strony zapotrzebowanie, 
z drugiej – wysoka jakość naszego surowca 
pozwalają na optymizm. 

W ubiegłym roku powstała strategia roz-
woju spółki, ruszyły długo oczekiwane 
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inwestycje, m.in. w nowe pokłady węgla. 
Jakie są główne kierunki rozwoju fi rmy?
Nowa strategia na lata 2018-2030 zakłada 
stopniowy wzrost produkcji węgla z 14,9 mln t 
w 2017 roku do 18,2 mln t w 2030 roku. 
Naszym priorytetem jest głównie węgiel 
koksowy. Docelowo chcemy, by udział tego 
surowca wzrósł z obecnych 70 proc. do nawet 
85 proc. rocznej produkcji. To wymaga sze-
regu inwestycji, ale w efekcie pomoże nam 
poprawić wyniki. Łączne nakłady inwesty-
cyjne i kapitałowe w całej grupie w okresie 
obowiązywania strategii będą kształtować 
się na poziomie ok. 18,9 mld zł. Pamiętajmy, 
że popyt na węgiel koksowy wciąż jest 
duży, a jego ceny są znacznie wyższe niż 
węgla energetycznego. Kolejnym wyzwa-
niem będzie wzrost wydajności wydobycia, 
między innymi przez zastosowanie inno-
wacyjnych rozwiązań w całym procesie 
produkcyjnym. Naszym celem jest wzrost 
efektywności, tak by od 2025 r. na jednego 
pracownika przypadało około 1 tys. ton 
wydobytego węgla rocznie. 



17

WywiadINŻYNIERIA GÓRNICZA 1/2019

Daniel Ozon, Prezes Zarz du Jastrz bskiej Spó ki W glowej SA 

Czy Zarząd w strategii rozwoju wziął pod 
uwagę zabezpieczenie bazy zasobowej? 
Dla fi rmy surowcowej, takiej jak Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa, najistotniejsze jest 
zapewnienie dostępu do zasobów węgla 
koksowego. JSW zamierza to robić nie 
tylko poprzez inwestowanie w dostępne już 
złoża, ale również w udostępnianie nowych 
złóż i nowych poziomów wydobywczych. 
JSW posiada 952 miliony ton potwierdzo-
nych zasobów operatywnych, co gwarantuje 
jej stabilne wydobycie na co najmniej 60 lat. 
Staramy się też o poszerzenie naszej bazy 
surowcowej, na przykład poprzez przejęcie 
złóż węgla na Lubelszczyźnie. 

Węgiel nie ma dobrych notowań wśród 
europejskich decydentów, czy JSW odczuwa 
ten niebezpieczny dla górnictwa trend?
Spółka podjęła szereg działań, aby wzmoc-
nić pozycję węgla koksowego i zwrócić 
uwagę, jak ważną rolę odgrywa on w świato-
wej gospodarce. Węgiel koksowy został zali-
czony przez Komisję Europejską do surow-
ców strategicznych z punktu widzenia 
interesów gospodarczych Wspólnoty oraz 
został jednym z 27 surowców wpisanych 
do wykazu surowców krytycznych UE 
(Critical Raw Materials for the EU), a więc 
mających najwyższe znaczenie dla gospo-
darki i trudno zastępowalnych. Takie stano-
wisko unijnych decydentów pozwoli spółce 
na rozwój, pomimo ogólnie negatywnego 
trendu wobec sektora węglowego, postrze-
ganego jako tzw. „brudny przemysł”. 

Spółka osiąga dobre wyniki finansowe, 
jakie macie plan na trudne czasy? 
JSW zabezpieczyła swoją przyszłość i stwo-
rzyła fundusz inwestycyjny, na który trafi ło 
już 1,5 mld zł. Środki umieszczone w fun-
duszu mogą być lokowane jedynie w bez-

pieczne instrumenty fi nansowe i wypłacane 
w określonej wysokości na żądanie spółki 
z gwarantowanym zwrotem powyżej wskaź-
nika WIBOR. Spółka ma umarzać jednostki 
funduszu i korzystać z gotówki, np. w sytu-
acji pogorszenia koniunktury (tj. spadku cen 
węgla i koksu oraz przychodów).

Jakie cele stawia sobie Zarząd JSW na naj-
bliższe lata?
Najważniejsze dla Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej będzie utrzymanie pozycji lidera 
na rynku węgla koksowego, nie tylko w Pol-
sce i Europie, ale na całym świecie. Chcemy 
być firmą stabilną, bezpieczną, ale też 
przyjazną środowisku, która wyznacza 
standardy dla całej branży wydobywczej. 
Będziemy wdrażać nowoczesne, innowa-
cyjne technologie, ponieważ uważam, 
że to jest właśnie przyszłość górnictwa.  
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