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Polskie górnictwo znajduje się aktualnie w okresie przekształceń, które będą miały fundamentalny wpływ na jego funkcjonowanie 

w długim okresie czasu, co także określi rolę jaka będzie przypisana węglowi kamiennemu jako nośnikowi energii. Obecne wyzwania 

dotyczą zmian organizacyjnych, które są niezbędne z uwagi na ukierunkowanie europejskiej polityki klimatycznej, zmieniającą się 

charakterystykę geologii eksploatowanych złóż czy dynamikę uwarunkowań rynkowych. Katowicki Holding Węglowy S.A. posiada kilka 

atrybutów, które stanowią solidną podstawę budowy trwałej przewagi konkurencyjnej. Wśród nich znajdują się złoża węgla o bardzo 

dobrej jakości, pozwalające budować skuteczne strategie handlowe oraz pracownicy Spółki, którzy są jej podstawową wartością 

i fundamentem. 

Zarząd KHW S.A. na początku bieżącego roku, po uzgodnieniach i konsultacjach z pracownikami Spółki, podjął decyzję o wdrożeniu Programu 

naprawczego, którego realizacja ma umożliwić rozwiązanie obecnych problemów oraz zagwarantować bezpieczne funkcjonowanie Spółki 

w przyszłości. Kluczową wartością tradycji górniczej jest odpowiedzialność za pracowników i ich rodziny, która stanowi również główny filar 

realizowanego Programu naprawczego. Planowane zmniejszenie zatrudnienia, które jest naturalną konsekwencją trwającej integracji organizacyjnej, 

zostało oparte wyłącznie o odejścia naturalne pracowników, bądź w ramach rozwiązań osłonowych przewidzianych w nowelizacji ustawy 

o funkcjonowaniu górnictwa.  

KHW S.A. przez wszystkie lata swojego funkcjonowania podejmował bardzo konkretne działania w celu zmniejszenia negatywnego wpływu działalno-

ści górniczej na środowisko. Lokalizacja zakładów górniczych Spółki także w znaczący sposób sprzyja ograniczeniu do niezbędnego minimum  

niekorzystnego oddziaływania na otoczenie. W ramach podejmowanych inicjatyw szczególną uwagę poświęcono także aspektom bezpieczeństwa,  

stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i życie pracowników.  

Niniejszy raport prezentuje najważniejsze informacje o Spółce w zakresie dbałości o równowagę relacji przedsiębiorstwo-otoczenie oraz jest wyrazem 

gotowości pogłębiania współpracy i formą dialogu ze wszystkimi interesariuszami Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Jednocześnie, w celu 

spójnego przedstawienia wyników i zachowania przejrzystości, prezentowany dokument zawiera odniesienie do wytycznych opracowanych w ramach 

Global Reporting Initiative (GRI), jako uznanych międzynarodowych standardów raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. 

Raport kierowany jest do wszystkich interesariuszy KHW S.A. 
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B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce 

Od ponad 100 lat górnictwo węgla kamiennego w Polsce jest podstawą rozwoju 

gospodarczego kraju, gdzie ponad 80% energii jest produkowane z tego surowca. 

Pomimo znaczącego obniżenia wydobycia w ostatnich dwóch dekadach, Polska 

pozostaje drugim (po Rosji) największym europejskim producentem węgla 

kamiennego. Obecnie w Polsce działa 28 kopalń węgla kamiennego: 11 z nich 

należy do Kompanii Węglowej S.A., 5 do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., 4 do 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., 3 do Tauron Wydobycie S.A., 2 do 

Węglokoks S.A. oraz Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., PG Silesia sp. z o.o. i zakład 

górniczy Siltech. Niemal wszystkie działające zakłady górnicze są zlokalizowane na 

Górnym Śląsku.  

Polskie kopalnie węgla kamiennego ze względu na wysokie koszty wydobycia są 

coraz mniej konkurencyjne w stosunku do dostawców zagranicznych. Niekorzystna 

tendencja jest dodatkowo pogłębiona wysokością cen surowców notowanych na 

światowych giełdach. Dopełnieniem oceny sytuacji w jakiej obecnie znajduje się 

branża górnicza są przygotowywane regulacje dotyczące emisji niektórych gazów, 

co w dającej się przewidzieć perspektywie może znacząco wpłynąć na wysokość 

kosztów produkcji energii z węgla. Dodatkowo, wytyczne i przepisy unijne 

wykluczają możliwość dotowania górnictwa węgla, a instytucje finansowe wpisując 

się w trend polityki klimatycznej odchodzą od prowadzenia działalności 

inwestycyjnej w tej branży.  

Na przestrzeni ostatnich lat, zarówno wydobycie, jak i sprzedaż węgla 

energetycznego uległy obniżeniu. Trend ten ma związek z małą dynamiką 

krajowego wzrostu zapotrzebowania 

na energię oraz poprawą efektywności 

energetycznej odbiorców energii. 

Wielkości wydobycia i sprzedaży węgla 

energetycznego w Polsce przedstawia 

wykres.  

Wydobycie węgla kamiennego wymaga prowadzenia eksploatacji podziemnej, 

która z uwagi na geologię złóż oraz zczerpanie pokładów niżej zalegających 

prowadzona jest na coraz większych głębokościach. Uwarunkowania te 

w powiązaniu ze znaczną pracochłonnością procesu produkcji i zagrożeniami 

naturalnymi powodują wzrost kosztów stałych, co z kolei ogranicza możliwość 

elastycznego reagowania na zmieniający się poziom popytu. W związku 

z powyższym oraz ze względu na znaczny spadek cen węgla na rynkach światowych 

i w Polsce niezbędnym stało się przeprowadzenie przekształceń branży 

wydobywczej oraz wdrożenie programów i inicjatyw mających na celu 

zrównoważenie ponoszonych kosztów produkcji i możliwych do uzyskania 

przychodów. Na koniec 2014r. w  sektorze górnictwa węgla kamiennego 

zatrudnionych było 100 tys. osób, z czego ok. 77 tys. pracuje pod ziemią. Z uwagi 

na zakres współpracy z kooperantami zakładów górniczych, liczbę osób których 

stanowiska pracy są związane z branżą górniczą można oszacować na ok. 400 tys.  

W przeciągu ostatnich lat ceny zbytu węgla energetycznego uległy obniżeniu silnie 

wpływając na próg rentowności całej branży. Z uwagi na niekorzystną strukturę 

kosztową producentów węgla kamiennego, negatywne zmiany w zakresie cen są 

źródłem istotnych przekształceń strukturalnych sektora górniczego. Sektor 

wykazuje bardzo dużą inercję procesu operacyjnego, co oznacza niewielką 

możliwość dokonania zmian w zakresie przygotowania i prowadzenia eksploatacji 

podziemnej. Cykl operacyjny branży wynosi średnio dwa lata, co oznacza 

konieczność ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych przez długi okres 

czasu, a okres zwrotu z inwestycji następuje po kilku latach. Stąd też kluczowym 

czynnikiem sukcesu jest skuteczność prognoz dotyczących możliwości zbycia 

produktów w zakładanej cenie.  

W kolejnych latach, z uwagi na strukturę polskiej gospodarki oraz czasochłonność 

inwestycji energetycznych, węgiel nadal będzie głównym surowcem 

energetycznym. W tym kontekście, kluczowa staje się zdolność polskich 

producentów węgla do sprostania zapotrzebowaniu rynkowemu.  

 -
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

WYDOBYCIE I SPRZEDAŻ WĘGLA ENERGETYCZNEGO 
W POLSCE W LATACH 2007-2014 [MLN TON]

Wydobycie węgla energetycznego

Sprzedaż węgla energetycznego



 

 

Raport społecznej odpowiedzialności KHW S.A.       

4 

  

C. Podstawowe informacje o Spółce 

Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW, Spółka) powstał 29 czerwca 1993 roku 

w wyniku połączenia jedenastu kopalń będących jednoosobowymi spółkami Skarbu 

Państwa. Założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, a siedzibą 

Spółki jest miasto Katowice. W wyniku przeprowadzonych przekształceń 

organizacyjnych oraz częściowej likwidacji zakładów górniczych, Spółka obecnie 

posiada cztery kopalnie: KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła, KWK 

Wieczorek i KWK Wujek. KHW tworzy grupę kapitałową (Grupa, GK KHW), w skład 

której wchodzą m.in.: Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o., Katowicki-

Węgiel sp. z o.o.  

Na przestrzeni ostatnich lat średnia produkcja roczna Spółki wyniosła około 11-12 

mln ton węgla kamiennego. Domeną działalności KHW jest produkcja i sprzedaż 

wysokogatunkowego węgla energetycznego. Eksploatacja prowadzona na 

głębokości do 1050m jest całkowicie zmechanizowana, a stosowane technologie 

i urządzenia należą do najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych obecnie 

w górnictwie węgla kamiennego. Grupa Kapitałowa KHW S.A. należy do 

największych pracodawców na terenie Śląska a poszczególne podmioty, które ją 

tworzą, mają opinię stabilnych i solidnych pracodawców. 

Najważniejsze wydarzenia  w zakresie organizacji  CSR w KHW S.A.  

Złożenie w styczniu 2012r. deklaracji przystąpienia do Kodeksu Odpowiedzianego Biznesu. 

Otrzymanie w marcu 2012r. potwierdzenia przestrzegania zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. 
Weryfikacja przeprowadzona została przez PwC, Polska w której jedną z rekomendacji było 
opracowanie Raportu CSR (Organizator: Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej) 

Ustanowienie w czerwcu 2012r. odpowiedzialności organizacyjnej za kwestie CSR w ramach Zespołu 
Strategii Korporacyjnej. 

Wykonanie w styczniu 2013r. analizy interesariuszy KHW S.A.  

Kwiecień 2013r. – debiut na Liście Firm Społecznie Odpowiedzialnych – VII ranking odpowiedzialnych 
firm 2013r. (ranking sporządzony przez Dziennik Gazeta Prawna) 

Październik 2013r. – Publikacja pierwszego Raportu społecznej odpowiedzialności KHW S.A.  

Kwiecień 2015r. – przystąpienie do projektu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 
2050” 

D. Wartości KHW S.A.  

(1) Bierzemy odpowiedzialność 

za naszych pracowników 

oraz ich rodziny, 

(2) Działamy w oparciu 

o najwyższe standardy 

bezpieczeństwa,  

(3) Dbamy o środowisko naturalne, 

(4) Dążymy do poprawy jakości życia okolicznych mieszkańców,  

(5) Wspieramy rozwój pracowników, 

(6) Bierzemy odpowiedzialność za odpowiedzialne i rzetelne 

gospodarowanie powierzonymi zasobami, 

(7) Szanujemy i kultywujemy tradycję górniczą. 

E. Program naprawczy KHW S.A. 

Obecne spowolnienie koniunktury, obserwowane zarówno w Europie, jak 

i w krajach rozwijających się (Chiny, Indie) przyczyniło się do spadku popytu na 

rynku węgla kamiennego. Ponadto niekorzystna sytuacja w branży spowodowana 

m.in. amerykańską „rewolucją łupkową” oraz polityką klimatyczną UE, skutkująca 

nadpodażą taniego węgla energetycznego oferowanego w Europie spowodowała 

znaczny spadek jego cen.  

Na początku 2015r. opracowany został i przyjęty do realizacji Program naprawczy 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., który prezentuje inicjatywy, jakie można 

i należy podjąć w celu dostosowania KHW S.A. do zmieniających się warunków 

otoczenia gospodarczego. Program ten został skonsultowany ze stroną społeczną 
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oraz uzgodniony z sygnatariuszami porozumienia w spawie zakresu, zasad 

i sposobu realizacji Programu naprawczego KHW S.A. 

Istotnym elementem działań operacyjnych jest dalsze ograniczenie kosztów 

produkcji, zwłaszcza w zakresie udziału części stałej. Jest to możliwe w drodze 

realizacji działań mających na celu wzrost produktywności i efektywności produkcji 

oraz optymalizacji poszczególnych kosztów rodzajowych. Ważne są również 

działania związane ze zwiększeniem przychodów Spółki, zarówno ze sprzedaży 

węgla, jak i z pozostałej działalności (dywersyfikacja przychodów). 

Przedstawione w Programie naprawczym działania związane są ze zmniejszeniem 

kosztów funkcjonowania, zwiększeniem przychodów oraz usprawnieniem 

organizacyjnym i technicznym. Ujęte inicjatywy mają na celu utrzymanie bieżącej 

płynności finansowej Spółki, poprawienie jej rentowności oraz zrównoważenie 

przychodów i kosztów, tak aby mogła ona skutecznie konkurować w zmiennych 

warunkach rynkowych.  

Głównymi celami Programu są: 

 poprawa rentowności Spółki w długim okresie czasu, 

 koncentracja wydobycia oraz zwiększenie wydajności, 

 produkcja węgla o parametrach jakościowych odpowiadających rynkowemu 

zapotrzebowaniu, 

 zapewnienie dostępu do źródeł finansowania poprzez uwiarygodnienie Spółki 

jako stabilnego podmiotu gospodarczego. 

Natomiast główne założenia techniczne Programu są następujące: 

 Utrzymanie wielkości wydobycia i sprzedaży na poziomie ok. 10,6 mln ton 

w 2015 roku oraz powyżej 10 mln ton w kolejnych latach. 

 Zmniejszenie kosztów usług wiertniczo-górniczych i przejmowanie przez 

pracowników poszczególnych zakładów KHW S.A. prac dotychczas zlecanych 

firmom obcym. 

 Wzrost jakości produkowanego węgla przez eliminację węgla z pokładów 

o niskich parametrach jakościowych – minimalny wzrost ceny węgla w okresie 

projekcji wynika wyłącznie z poprawy jakości produkcji. 

 Stopniowe zmniejszenie stanu zwałów w latach 2015-2020. 

 Utrzymanie corocznych nakładów inwestycyjnych na poziomie zbliżonym do 

kosztów amortyzacji (mając na uwadze niezbędne inwestycje w zakresie 

zachowania ciągłości produkcji). 

 Ograniczanie kosztów stałych – likwidacja zbędnej infrastruktury dołowej 

i powierzchniowej. 

 Maksymalizacja przychodów z innych źródeł (sprzedaż nieruchomości, metan, 

kamień). 

Zadania i przedsięwzięcia prezentowane w Programie naprawczym zostały 

podzielone na 4 kategorie, w ramach których można wyróżnić następujące główne 

inicjatywy: 

(I) Restrukturyzacja techniczno-organizacyjna 

 Wygaszanie i zbycie na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. - ruchu 

Boże Dary KWK Murcki-Staszic. 

 Przekierowanie wydobycia z KWK Wieczorek na KWK Murcki-Staszic (od II 

połowy 2017 roku) i tym samym częściowa likwidacja infrastruktury 

technicznej – ograniczenie kosztów stałych utrzymania infrastruktury 

powierzchniowej i dołowej. 

 Całkowite zaprzestanie eksploatacji ścian systemem podsadzkowym 

w KWK Wujek (począwszy od II połowy 2015 roku). 

 Ograniczenie kosztów stałych utrzymania ruchu Mysłowice KWK 

Mysłowice-Wesoła poprzez przekazanie (zbycie) w 2015 roku do Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. terenów nie stanowiących wartości 

komercyjnej dla KHW S.A.  

 Restrukturyzacja majątku produkcyjnego, który ze względu na istniejące 

uwarunkowania stanowi nadmierne obciążenie kosztów funkcjonowania 

Spółki. 
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 Przeprowadzenie restrukturyzacji formy i zakresu funkcjonowania CUW 

polegającej na przeniesieniu realizowanych funkcji m.in. do istniejącej 

Spółki Szkoleniowej sp. z o.o.  

(II) Restrukturyzacja zatrudnieniowa 

 Obniżanie wielkości zatrudnienia, począwszy od 2015 roku.  

 Optymalizacja kosztów pracowniczych i emerytalnych, obejmująca m.in. 

zawieszenie uprawnień górniczych byłych pracowników Spółki do 

otrzymywania bezpłatnego węgla.  

 Uruchomienie Programu Dobrowolnych Odejść – skierowanego do 

pracowników powierzchni, którzy nie zostali objęci ustawą z dnia 22 

stycznia 2015 roku o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych ustaw, w zakresie 

skorzystania z instrumentów osłonowych wynikających z tej ustawy. 

(III) Kategoria: Restrukturyzacja majątkowo-kapitałowa 

 Przeprowadzenie restrukturyzacji kapitałowej. 

 W ramach upraszczania struktury Grupy Kapitałowej KHW S.A. 

i uwalniania kapitału zaangażowanego w aktywa nie wspierające 

podstawowej działalności Spółki, kontynuowane będą działania 

zmierzające do zbycia spółek zależnych. 

(IV) Kategoria: Finansowanie działalności 

 Poprawa płynności finansowej - przeprowadzenie restrukturyzacji 

finansowej w celu zachowania odpowiedniej zgodności struktury 

wpływów i wydatków, a także zapewnienia dostępu do krótko 

i długookresowego finansowania. 

 Budowa finansowania średnioterminowego. 

 Optymalizacja kosztów – zmniejszenie poziomu wydatków KHW S.A.  

F. O raporcie – przyjęte zasady raportowania 

w zakresie CSR (zakres raportu, okres emisji, 

stosowany standard) 

Katowicki Holding Węglowy S.A. przedstawia drugi Raport dotyczący społecznej 

odpowiedzialności Spółki, który został opracowany w oparciu o wytyczne 

prezentowane przez Global Reporting Initiative. W części G Raportu zamieszczone 

są wskaźniki G3 opatrzone komentarzami i wyjaśnieniami. Spółka przyjęła dwuletni 

okres publikacji kolejnych wznowień.  

Analiza oczekiwań i potrzeb interesariuszy Spółki była punktem wyjścia dla 

określenia zakresu raportu. Raport prezentuje kwestie, które w opinii zarządu 

Spółki są istotne dla lepszego zrozumienia szczególnych warunków funkcjonowania 

KHW S.A. Raport dotyczy działalności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

W przypadku ujęcia danych na temat Grupy Kapitałowej KHW S.A. bądź 

poszczególnych jednostek zależnych, jest to wyraźnie zaznaczone. Dane 

prezentowane w niniejszym raporcie obejmują lata 2011-2014. 

Przy opracowaniu niniejszego Raportu kierowano się następującymi celami: 

 przedstawienie rzetelnej prezentacji działalności Spółki, szczególnie 

w odniesieniu do jej kluczowych interesariuszy, 

 wzmocnienie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju w skali całej branży 

górniczej, 

 przybliżenie roli i działalności przedsiębiorstw górniczych w skali całej polskiej 

gospodarki,  

 przyjęcie zobowiązania do poprawy jakości komunikacji z otoczeniem 

społecznym Spółki. 

Niniejszy Raport stanowi również zaproszenie do podjęcia wspólnego dialogu 

pomiędzy Spółką a jej interesariuszami w celu budowania wspólnej przyszłości 

w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.  
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G. Raport CSR 

I. Profil przedsiębiorstwa 

1. Dane organizacyjne (dane teleadresowe, mapy, struktura 

organizacyjna i właścicielska, istniejące komitety i organa, 

governance) 

1.1. Dane teleadresowe 

Jednostka Adres Strona internetowa 

KWK Murcki-Staszic 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1 www.kwkstaszic.pl 

KWK Mysłowice-Wesoła 41-408 Mysłowice, ul. Kopalniana 5 www.khw.pl 

KWK Wujek  40-596 Katowice, ul. Wincentego Pola 65 www.wujek.pl 

KWK Wieczorek 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58 www.kopalnia.com.pl 

Biuro Zarządu 40-022 Katowice, ul. Ks. K. Damrota 16 www.khw.pl 

Centrum Usług Wspólnych 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1 www.khw.pl 

 

1.2. Struktura organizacyjna  

GK KHW składa się z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (jednostka 

dominująca) oraz jej spółek zależnych. Podstawowym przedmiotem działalności 

Grupy Kapitałowej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. jest: 

 wydobycie węgla kamiennego, 

 obrót paliwami stałymi (węglem kamiennym), 

 zarządzanie nieruchomościami.  

Działalność prowadzona jest na podstawie odpowiednich koncesji przyznanych 

poszczególnym jednostkom wchodzącym w skład Grupy. Poniżej znajduje się 

aktualna ilustracja obecnej struktury Grupy (podmioty zależne – objęte 

konsolidacją). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Organy Spółki 

Odwołanie do GRI LA 13 

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, organem zarządzającym i organem 

nadzorczym Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. są odpowiednio Zarząd i Rada 

Nadzorcza. Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd, który działa na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu oraz Regulaminu Zarządu, 

który jest uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. 

 

 

Katowicki Holding Węglowy S.A. 

Katowicki Węgiel  

sp. o.o. 

 

Śląsko-Dąbrowska 
Spółka Mieszkaniowa 
sp. z o.o. 

 

KWK Murcki-Staszic 

KWK Mysłowice-Wesoła 

KWK Wujek 

KWK Wieczorek 

Centrum Usług Wspólnych 
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Zarząd 

Zgodnie ze Statutem, Zarząd Spółki może składać się z trzech do sześciu członków, 

w tym jednego z wyboru pracowników (Wiceprezes Zarządu ds. Pracy). Liczbę 

członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. Członków Zarządu powołuje 

i odwołuje Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej 

kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem 

kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych 

członków Zarządu. 

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. 

Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala 

Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu w skład Zarządu VIII kadencji wchodzi 

pięciu członków. W tabeli poniżej została zaprezentowana lista członków Zarządu, 

ich stanowiska oraz daty ich objęcia. 

Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 

Zygmunt Łukaszczyk Prezes Zarządu 24.10.2014 - nadal 

Artur Trzeciakowski Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów 01.09.2009 - nadal 

Robert  Łaskuda Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji 13.06.2013 - nadal 

Tadeusz Skotnicki Wiceprezes Zarządu ds. Pracy 13.06.2013 - nadal 

Waldemar Rasała Wiceprezes Zarządu ds. Handlowo-Rynkowych 24.10.2014 - nadal 

Rada Nadzorcza 

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza działa na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu oraz 

Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwala Rada 

Nadzorcza.  

Zgodnie ze Statutem, w skład Rady Nadzorczej wchodzi 8 członków powoływanych 

na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Trzech członków Rady powołują pracownicy 

w trybie wyborów. W tabeli poniżej została zaprezentowana lista członków Rady 

Nadzorczej IX kadencji, ich stanowiska oraz daty ich objęcia. 

 

Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji 

Anna Miazek Przewodnicząca 29.05.2015 - nadal 

Andrzej Leszczyński  Zastępca – Przewodniczącej  29.05.2015 - nadal 

Rafał Dąbrowski  Członek  29.05.2015 - nadal 

Tomasz Knap Członek 29.05.2015 - nadal 

Anna Margis Członek 29.05.2015 - nadal 

Bożena Ochenkowska  Członek 29.05.2015 - nadal 

Mariusz Węglewski  Członek 29.05.2015 - nadal 

Krystyna Wierzba  Członek  29.05.2015 - nadal 

 

2. Podstawowa działalność 

KHW S.A. jest jednym z największych podmiotów w Europie zajmujących się 

wydobyciem węgla energetycznego. Obszar wydobywczy ulokowany jest 

w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Podstawową działalność stanowią: (i) 

wydobycie węgla kamiennego, (ii) obrót paliwami stałymi (węglem kamiennym), 

oraz (iii) zarządzanie nieruchomościami. KHW wydobywa węgiel energetyczny, 

który wykorzystywany jest przede wszystkim do wytwarzania energii i sprzedawany 

jest przedsiębiorstwom energetycznym, użytkownikom przemysłowym i odbiorcom 

indywidualnym (przy czym około 70% wolumenu wyprodukowanego węgla 

energetycznego sprzedawane jest do odbiorców z sektora przemysłowego). 

2.1. Wydobycie węgla kamiennego 

Eksploatacja węgla kamiennego w Grupie prowadzona jest w 4 kopalniach 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., w zakładach górniczych KWK Murcki-

Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Wieczorek i KWK Wujek. 

 



 

 

Raport społecznej odpowiedzialności KHW S.A.       

9 

  

Kopalnie KHW S.A. eksploatują pokłady węgla systemami ścianowymi z zawałem 

stropu, a także w coraz mniejszym stopniu z zastosowaniem podsadzki 

hydraulicznej, co wynika z konieczności ochrony infrastruktury na powierzchni. 

Ponadto w KHW S.A. wykorzystywana jest technologia eksploatacji niskich 

pokładów (tj. pokładów węgla o wysokości poniżej 1,5 m), co spowoduje 

poszerzenie frontu wydobywczego o kolejne pola eksploatacyjne. 

KHW prowadzi modernizację podstawowego wyposażenia przodków ścianowych 

i chodnikowych dla poprawy niezawodności i ograniczenia awaryjności sprzętu oraz 

poprawy warunków BHP. Modyfikowana jest również struktura wentylacyjna 

kopalń poprzez likwidowanie zbędnych wyrobisk, co służy m.in. zmniejszeniu 

zagrożeń wentylacyjno-pożarowych. 

 

Poniżej przedstawiona jest krótka charakterystyka poszczególnych zakładów 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWK Murcki-Staszic 

Kopalnia KWK Murcki-Staszic powstała 1 stycznia 2010 roku. 

Wcześniej funkcjonowały dwie samodzielne kopalnie KWK Staszic 

i KWK Murcki. KWK Murcki jest najstarszą czynną kopalnią 

w Polsce, a jej historia sięga 1657 roku. KWK Staszic, z kolei, była 

jedną z najmłodszych polskich kopalni. Powstała w roku 1964 roku.  

Administracyjnie obszar górniczy KWK Murcki-Staszic położony był 

na terenie miast: Katowice, Mysłowice, Tychy, Mikołów 

i obejmował powierzchnię 67,21 km2 (wg stanu na dzień 

1.07.2015r. – po przekazaniu Ruchu Boże Dary do Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. obszar górniczy obejmuje 

powierzchnię 37,68 km2).   

Aktualnie KWK Murcki-Staszic jest kopalnią 

jednoruchową. Ruch Staszic prowadzi wydobycie 

w oparciu o poziomy wydobywcze 500 m i 720 m 

oraz poziomy  830 m (urobek odstawiany jest na 

poziom 720) i poziom 900 m (urobek odstawiany 

jest na poziom 720) z pokładów z grupy 400 i 500 

oraz częściowo z pokładów grupy 300 w rejonie 

byłego Ruchu Boże Dary. Na dzień 1.07.2015 r. 

kopalnia w sumie posiada 6 szybów w tym 

3 wdechowe i 3 wydechowe. Średnie dzienne 

wydobycie KWK Murcki-Staszic w 2014 roku 

wyniosło 15 624 tony. Aktualnie dobowa zdolność 

produkcyjna do odbioru urobku wynosi 19 290 t 

brutto. 
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KWK Mysłowice-Wesoła 

KWK Mysłowice-Wesoła powstała w 2007 roku z połączenia kopalń Mysłowice i Wesoła (Ruch Wesoła). Kopalnia posiadała obszar górniczy 

o łącznej powierzchni 57,45 km2 położony na terenie miast Katowice, Mysłowice i Tychy (wg stanu na dzień 1.06.2015 r. obszar górniczy 

obejmuje powierzchnię 52,51 km2). Kopalnia prowadzi wydobycie w oparciu o poziomy 465 m i 665 m (Ruch Wesoła) i wykorzystuje 

8 szybów (5 wdechowych i 3 wydechowe).  

W 2014 r. nie prowadzono już eksploatacji ścian na Ruchu Mysłowice. Obecnie eksploatowane są pokłady 416, 501 i 510. Średnie dzienne 

wydobycie KWK Mysłowice-Wesoła w 2014 roku wyniosło 10 498 ton. Aktualnie dobowa zdolność produkcyjna do odbioru urobku wynosi 

27 000 t brutto. 

Transport poziomy wykonywany jest przy pomocy kolei podziemnej (lokomotywy akumulatorowe, trakcyjne oraz spalinowe), a następnie: 

kołowrotami, kolejkami podwieszanymi i spągowymi.  

W kopalni KWK Mysłowice-Wesoła wydobywany węgiel poddaje się wzbogacaniu w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla. Transport 

węgla we wszystkich procesach przeróbki węgla odbywa się za pomocą przenośników taśmowych. 

KWK Wieczorek 

Początki kopalni sięgają roku 1826. Jest to kopalnia jedno-ruchowa. Obszar górniczy KWK Wieczorek 

usytuowany jest w granicach miast Katowice i Mysłowice i zajmuje powierzchnię 16,2 km2. Kopalnia posiada 

5 szybów (w tym 2 wydechowe) z dwoma poziomami wydobywczymi - 400 m i 580 m. Eksploatowane są 

pokłady 510 i 620. Średnie dzienne wydobycie KWK Wieczorek w 2014 roku wyniosło 6 530 ton. Aktualnie 

dobowa zdolność produkcyjna do odbioru urobku wynosi 9 600 t brutto. 

W kopalni zastosowane są ścianowe systemy eksploatacji z zawałem stropu i podsadzką hydrauliczną. Front 

wydobywczy kopalni tworzą ściany zawałowe i podsadzkowe wyposażone w kompleksy zmechanizowane. 

Urobek z oddziałów wydobywczych i robót przygotowawczych transportowany jest za pomocą ciągów 

przenośników zgrzebłowych i taśmowych do zbiorników skipowych, a następnie poprzez zbiorniki odmiarowe 

naczyniami skipowymi na powierzchnię. 
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2.2. Obrót paliwami stałymi 

Z uwagi na parametry jakościowe, węgiel produkowany w kopalniach KHW S.A. 

należy do najlepszych węgli energetycznych dostępnych na polskim rynku. Wysoka 

jakość węgla wynika ze stabilnych parametrów eksploatowanych złóż oraz 

stosowanych technologii wydobycia i procesów przeróbczych. W efekcie Spółka 

oferuje na rynku szeroki zakres sortymentów, odpowiadających współczesnym 

wymaganiom i potrzebom klientów. Głównym atutem oferowanych paliw 

węglowych jest ich niski stopień zanieczyszczenia czynnikami fizycznymi 

i chemicznymi w tym siarki (poniżej 0,6%). 

Obecnie w ofercie kopalń KHW S.A. znajdują się: 

 sortymenty grube – Kostka, Orzech, Orzech I, Orzech II, 

 sortymenty średnie – Groszek, Groszek I, Groszek II, 

 sortymenty miałowe - Miał I, Miał II. 

Przed kilku laty oferta handlowa została rozszerzona o Kwalifikowane Paliwa 

Węglowe EKORET® i EKO-FINS®. We współpracy z producentami kotłów, 

przeprowadzono szereg działań edukacyjnych promujących nowoczesne 

technologie spalania węgla w niskoemisyjnych kotłach grzewczych. W rezultacie 

tych przedsięwzięć KHW S.A. corocznie lokuje na rynku kilkaset tysięcy ton 

proekologicznych paliw węglowych – przyczyniając się do redukcji niskiej emisji. Na 

zlecenie KHW S.A. produkcja i sprzedaż Kwalifikowanych Paliw Węglowych 

rozwijana jest przez spółkę zależną Katowicki Węgiel sp. z o.o.  

Nowością w ofercie KHW S.A. jest proekologiczne paliwo węglowe przeznaczone 

do tradycyjnych, zasypowych kotłów węglowych o nazwie handlowej Orzech-E. 

Poza wysokojakościowymi parametrami fizykochemicznymi tego węgla, jego zaletą 

jest konfekcjonowanie i w konsekwencji ograniczenie emisji pyłów w trakcie 

składowania, transportu i użytkowania Orzecha-E. 

KWK Wujek 

Kopalnia powstała w dniu 01.01.2005 z połączenia kopalni Wujek (istniejącej od 1899 

roku) z kopalnią Śląsk (uruchomioną w 1974 roku). Kopalnia Wujek jest kopalnią 

prowadzącą wydobycie na dwóch ruchach. Obszar górniczy Kopalni Wujek ruch 

Wujek i ruch Śląsk zajmuje powierzchnię 25,79 km2 i jest usytuowany na terenach 

miast: Rudy Śląskiej, Chorzowa, Mikołowa i Katowic. Na ruchu Wujek znajdują się 4 

szyby (w tym 2 wydechowe) oraz 2 poziomy wydobywcze (poz. 613 m i 680 m), na 

ruchu Śląsk znajdują się 4 szyby (w tym 2 wydechowe) oraz 1 poziom wydobywczy 

(765 m) i poziom 1050 m (urobek odstawiany jest na poziom 765). Kopalnia prowadzi 

obecnie eksploatację pokładów grupy 400 i 500. Średnie dzienne wydobycie KWK 

Wujek w 2014 roku wyniosło 10 140 ton. Aktualnie dobowa zdolność produkcyjna do 

odbioru urobku wynosi 19 200 t brutto. 
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Dążąc do maksymalnego skrócenia i uproszczenia kanałów dystrybucji węgla, 

niezależnie od bezpośrednich relacji z nabywcami, KHW S.A. utworzył w 1995r. 

krajową sieć Autoryzowanych Sprzedawców Węgla. Wdrożone rozwiązania 

organizacyjne i logistyczne umożliwiły Spółce rozbudowę sieci sprzedaży 

przedstawicielstw handlowych poza granice kraju. W chwili obecnej sieć ASW KHW 

S.A. dysponuje pięciuset składami w Polsce, Austrii, Czechach i na Słowacji. 

Aktualnie, za pośrednictwem sieci ASW KHW S.A. lokuje się na rynku około 16 % 

rocznego wolumenu sprzedaży, co stanowi jednocześnie 20-25% przychodów 

Spółki.  

Kluczowymi klientami są odbiorcy z sektora przemysłowego. Spółka regularnie 

sprzedaje w tym segmencie rynku około 70% produkcji. 

Ważnym sektorem sprzedaży jest sprzedaż na rynkach zagranicznych. Sprzedaż 

z udziałem pośredniczących  podmiotów krajowych i zagranicznych (zagraniczni 

Autoryzowani Sprzedawcy Węgla KHW S.A.) oraz kontakty bezpośrednie pozwalają 

na sprzedaż około 10% wyprodukowanych sortymentów na rynkach zewnętrznych. 

Strategia rynkowa KHW S.A. opiera się na niżej wymienionych elementach: 

 zapewnienie nabywcom dostaw węgla energetycznego (na ustalonym 

poziomie, w uzgodnionym terminie i o oczekiwanych przez klientów 

parametrach), 

 koncentracja produkcji na sortymentach o parametrach przewyższających 

średnie oferty rynkowe, 

 systematyczne usprawnianie i upraszczanie procedur zakupu produktów 

handlowych Spółki,  

 prowadzenie pełnej obsługi przed i posprzedażowej wraz z usługami 

logistycznymi i doradztwem, 

 promocja nowych technologii (Czystych Technologii Węglowych) we 

wszystkich segmentach rynku, 

 utrzymanie zdolności Spółki do elastycznego reagowania na zmiany 

w odpowiedzi na oczekiwania klientów, 

 wzmocnienie pozycji rynkowej adekwatnej do skali działania Spółki, 

 kreacja marki KHW S.A. w oparciu o parametry produktów i podwyższone 

standardy funkcjonowania, 

 utrzymanie optymalnego wolumenu sprzedaży na poszczególnych rynkach, 

 realizacja programu lojalności klientów i budowa trwałych więzi z kluczowymi 

klientami Spółki.  

2.3. Zarządzanie nieruchomościami  

Na bazie majątku mieszkaniowego KHW S.A. w latach 1995-1996 zostało 

utworzonych 11 spółek mieszkaniowych w celu wyłączenia ze struktury kopalń 

działalności nie związanej z produkcją węgla kamiennego. Do spółek tych 

sukcesywnie wnoszono aportem majątek mieszkaniowy o uregulowanym stanie 

formalno-prawnym. Zasoby mieszkaniowe obejmują łącznie 12,3 tys. mieszkań 

w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenie gmin: 

Katowice, Mysłowice, Tychy, Ruda Śląska i Sosnowiec. 

Spółki mieszkaniowe zostały poddane procesowi restrukturyzacji, który polegał na 

ich łączeniu poprzez przejęcie z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki 

przejmującej przy zastosowaniu metody łączenia udziałów. W marcu 2012 roku 

powstała jedna spółka – Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Mieszkaniowej jest zarządzanie 

własnymi i powierzonymi zasobami mieszkaniowymi oraz administrowanie 

zasobami mieszkaniowymi kopalń KHW S.A. 
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Zmniejszenie liczby Spółek wpłynęło na redukcję kosztów funkcjonowania, 

maksymalizację przychodów (dzięki osiągnięciu korzyści skali) oraz zwiększenie 

efektywności zarządzania zasobami mieszkaniowymi należącymi do kopalń i spółek 

mieszkaniowych GK KHW. 

Oczekiwane efekty konsolidacji Spółek Mieszkaniowych to m.in.: optymalne 

wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i posiadanych uprawnień pracowników 

Spółek Mieszkaniowych, wzrost poziomu usług świadczonych na rzecz wspólnot 

mieszkaniowych, rozszerzenie spektrum usług oferowanych z zakresu gospodarki 

nieruchomościami, zwiększenie efektywności prowadzonej działalności, rozwój 

i poszerzenie zakresu realizowanej działalności, poprawa funkcjonowania 

w warunkach wolnej konkurencji. Skonsolidowana Spółka Mieszkaniowa oferuje na 

rynku bogatszą ofertę w zakresie zarządzania nieruchomościami. 

3. Strategia funkcjonowania (sposób zarządzania, 

podstawowe cele strategiczne, rynki działania) 

Odwołanie do GRI SO 1 

Struktura organizacyjna Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. składa się 

z następujących podstawowych poziomów: Zarządu, Pionów i Zespołów 

(podległych poszczególnym członkom Zarządu w ramach ich kompetencji), kopalń 

oraz Centrum Usług Wspólnych. 

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji odpowiada m.in. za następujące jednostki: 

Naczelnego Inżyniera, Zespół Planowania Produkcji, Inwestycji i Zagrożeń 

Naturalnych, Zespół Zarządzania Majątkiem Produkcyjnym, Zespół Zarządzania 

Mediami i Wdrażania Nowych Technologii oraz Zespół Mierniczo-Geologiczny. 

Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów odpowiada m.in. za następujące 

jednostki: Głównego Księgowego, Zespół Standaryzacji i Kontroli, Zespół 

Finansowy, Zespół Controlingu Operacyjnego oraz Zespół Logistyki. 

Wiceprezes Zarządu ds. Pracy odpowiada m.in. za następujące jednostki: Zespół 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zespół Polityki Płacowej i Spraw Socjalnych, Zespół 

Systemów Zarządzania, Zespół BHP oraz Zespół Dialogu Społecznego.  

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowo-Rynkowych odpowiada m.in. za następujące 

jednostki: Zespół Strategii Sprzedaży, Zespół Sprzedaży oraz Zespół Przeróbki, 

Jakości Węgla i Surowców Kamiennych. 

Bezpośrednio Prezesowi Zarządu podlegają: Zespół Kontroli Wewnętrznej, Zespół 

Biura Zarządu, Zespół Strategii Korporacyjnej, Zespół Ochrony i Spraw Obronnych. 

W ramach przeprowadzonych zmian organizacyjnych funkcje wsparcia zostały 

wydzielone w formie Centrum Usług Wspólnych (CUW), które zostało uruchomione 

w styczniu 2012 roku. Utworzenie CUW w strukturach KHW S.A. umożliwia 

połączenie (działających wcześniej niezależnie od siebie, we wszystkich zakładach 

KHW S.A.) funkcji wsparcia w jedno centrum, realizujące usługi na rzecz wszystkich 

pozostałych jednostek organizacyjnych. Podstawową korzyścią wynikającą 

z wdrożenia organizacji opartej na zasadach Centrum Usług Wspólnych jest 

znaczące ograniczenie kosztów działań dzięki wykorzystaniu efektów skali, 

zmniejszeniu jednostkowych kosztów transakcyjnych, optymalizacji zatrudnienia 

i akumulacji siły nabywczej (np. przy zakupach). Centrum usługowe dzięki 

gromadzeniu wiedzy eksperckiej, standaryzacji procesów oraz ustanawianiu 

najlepszych praktyk dąży do doskonałości procesowej i efektywności kosztowej. 

Dotychczas w ramach tworzenia Centrum Usług Wspólnych KHW S.A. dokonano 

zmian organizacyjnych obejmujących następujące obszary: księgowość, kadry 

i płace, administracja, informatyka, zarządzanie majątkiem pozaprodukcyjnym oraz 

zarządzania flotą transportową i sprzętem ciężkim. Dodatkowo w 2013 roku, 

utworzono Zespół zajmujący się inwentaryzacją ciągłą. Procedury związane 

z inwentaryzacją ciągłą poszczególnych zakładów Spółki rozpoczęto od 

01.01.2014r.  
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Aktualnie planowane jest wydzielenie CUW ze struktury Spółki i jego włączenie do 

będącej własnością KHW Spółki Szkoleniowej sp. z o.o.  

Główne cele strategiczne Grupy są związane z poprawą efektywności działania oraz 

stabilizacją pozycji konkurencyjnej. W ramach inicjatyw strategicznych znajdują się 

przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa pracy oraz jakością 

zarządzania środowiskiem. Opracowując strategię działania, KHW wziął pod uwagę 

aktualne uwarunkowania rynkowe oraz wewnętrzne możliwości realizacji 

przyjętych kierunków działania.  

Misją KHW jest systematyczny wzrost wartości przedsiębiorstwa dzięki ciągłemu 

rozwojowi w obszarze wydobycia, wzbogacania i sprzedaży węgla oraz 

gospodarczego wykorzystania surowców towarzyszących, realizowany w sposób 

uwzględniający zarówno wpływ na środowisko, odpowiedzialne gospodarowanie 

zasobami, jak i oczekiwania inwestorów, zadowolenie klientów, a także 

bezpieczeństwo oraz satysfakcję pracowników, zapewniając im możliwość stałego 

rozwoju i wykorzystania swojego potencjału. 

KGK dąży do tego, by zostać wiodącym w Europie producentem węgla 

energetycznego pod względem (Wizja KGK):  

 jakości oferowanych produktów, 

 jakości kontaktów z otoczeniem oraz zadowolenia klientów,  

 bezpieczeństwa i satysfakcji zatrudnionych pracowników, 

 społecznej odpowiedzialności za posiadane zasoby, 

 sprawności organizacyjnej. 

Grupa prowadzi swoją działalność niemal wyłącznie na terytorium Polski i jest silnie 

uzależniona od sytuacji na rynku wewnętrznym. Z uwagi na wysokie i stabilne 

parametry jakościowe produktów, Spółka ma możliwość częściowego 

zdywersyfikowania rynków nabywców, uzyskując w ten sposób optymalną 

strukturę sprzedaży.  

4. Członkostwo w organizacjach 

Odwołanie do GRI SO 5 

KHW S.A. jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji, angażując się w ten 

sposób w zróżnicowane przedsięwzięcia, nie tylko te związane z działalnością 

w obszarze eksploatacji podziemnej.  
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II. Interesariusze KHW S.A. 

Katowicki Holding Węglowy S.A. jest przedsiębiorstwem, którego działalność 

bezpośrednio oddziałuje na zróżnicowane grupy interesariuszy, mających 

najczęściej rozbieżne oczekiwania co do zakresu czy formy jego funkcjonowania. 

Wyróżniono następujące podstawowe grupy interesariuszy spółki: 

 właściciel – obecnie Skarb Państwa, który jest zainteresowany stabilizacją 

funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wzrostem jego wartości, głównie 

w kontekście generowanych przez nie przepływów pieniężnych z tytułów 

płaconych zobowiązań publiczno – prawnych oraz jednostki gwarantującej 

zatrudnienie ważnej części społeczności lokalnej; 

 społeczność lokalna – przede wszystkim mieszkańcy terenów, na których 

swoją działalność prowadzi przedsiębiorstwo, którzy zainteresowani są 

głównie jak najmniejszą jej uciążliwością; 

 pracownicy – interesariusze, którzy oczekują stabilizacji zatrudnienia oraz 

poziomu wynagrodzeń adekwatnych do charakteru pracy oraz 

konkurencyjnych w skali regionu; 

 dostawcy – przedsiębiorcy współpracujący ze spółką w zakresie dostaw 

materiałów, urządzeń i usług, którzy zainteresowani są przede wszystkim 

stabilnym rynkiem zbytu swoich produktów oraz kondycją finansową 

przedsiębiorstwa pozwalającą terminowo regulować zobowiązania; 

 klienci – grupa interesariuszy zainteresowanych przede wszystkim stabilizacją 

dostaw oraz gwarancją oczekiwanej jakości i ceny, co ma szczególne znaczenie 

w przypadku nabywców z sektora energetycznego; 

 samorządy – organa administracji samorządowej, które w ramach 

powierzonych funkcji dbają o zrównoważony rozwój regionu; 

 organizacje związkowe – działające na podstawie właściwych przepisów 

prawa i w oparciu o zawarte porozumienia koncentrują swoje działania na 

ochronie i respektowaniu praw pracowników zatrudnionych w Spółce; 

 konkurencja – konkurencję stanowią zarówno producenci krajowi, jak również 

zagraniczny dostawcy węgla energetycznego; 

 media – różnorodne środki przekazu, które w ramach pełnionych misji są 

zainteresowane komunikacją wszelkich kwestii dotyczących zagadnień 

społecznych i gospodarczych, a których aktywnym uczestnikiem może być 

Spółka.  

III. Pracownicy 

1. Kwestie dotyczące zatrudnienia 

Odwołanie do GRI EC 7, LA 1, LA 2 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku KHW S.A. 

zatrudniał 16 770 osób. W ostatnich latach 

Spółka systematycznie zmniejsza poziom 

zatrudnienia, co jest związane z procesem 

dostosowywania się do wielkości 

produkcji, warunków rynkowych oraz 

kwestii organizacyjnych, w tym m.in. 

stosowanych technologii. Poniższa tabela 

przedstawia łączną ilość pracowników zatrudnionych w podziale na typy 

zatrudnienia, rodzaje umów o pracę oraz płeć wg stanu na dzień 31.12.2014r.  

Zakład 
Stan 

zatrudnienia 

Typ zatrudnienia Wg umów o pracę 
Zatrudnienie  

wg płci 

dół pow. 
na czas 

nieokreślony 
na czas 

określony 
kobiet mężczyzn 

Murcki-Staszic 5 880 4 835 1 045 5 669 211 514 5 366 

Mysłowice-
Wesoła 

4 679 3 880 799 4 577 102 338 4 341 

Wieczorek 2 103 1 688 415 2 052 51 170 1 933 

Wujek 3 465 2 722 743 3 435 30 312 3 153 

CUW 380 1 379 377 3 331 49 

Biuro Zarządu 263 41 222 261 2 121 142 

Razem KHW 16 770 13 167 3 603 16 371 399 1 786 14 984 
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W 2014 r. odeszło ze Spółki 1 463 osób, natomiast przyjęto do pracy 1 413 

pracowników. Największą grupę spośród przyjętych osób stanowili pracownicy 

KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. Na podstawie porozumienia zawartego 27 

września 2014 roku pomiędzy KHW S.A., KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o. o., 

Zakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi przy KWK Kazimierz-Juliusz 

Sp. z o.o. oraz Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., w zakładach KHW S.A. z dniem 

1 października 2014 roku podjęło pracę 799 pracowników tej kopalni. Łącznie, 

począwszy od 1 czerwca 2014 w KHW S.A. podjęło pracę 877 pracowników KWK 

Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. Działając na mocy w/w porozumienia na koniec 2014 

roku 572 przejętych pracowników będących pracownikami kopalń KHW S.A. 

świadczyło pracę na podstawie podpisanych powierzeń w KWK Kazimierz-Juliusz 

Sp. z o.o.  

Zdecydowana większość przypadków odejść poza Spółkę jest związana z nabyciem 

praw emerytalnych, bądź pochodnych. Nie odnotowano istotnego nasilenia rotacji 

wśród pracowników w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych lub typów 

zatrudnienia.  

Łączna liczba odejść pracowników w 2014r. Ilość Udział % 

Mężczyźni  1 384 47,30 

do 30 roku życia 163 5,57 

30 – 50 lat 861 29,43 

powyżej 50 roku życia  360 12,30 

Kobiety  79 2,70 

do 30 roku życia 11 0,38 

30 – 50 lat 14 0,48 

powyżej 50 roku życia  54 1,85 

 

 

W Spółce funkcjonują procedury regulujące tryb zatrudniania, które zawierają 

ustalony sposób postępowania, łącznie z określonymi wymogami organizacyjnymi. 

KHW w pierwszej kolejności rozwija wewnętrzny rynek pracy umożliwiając 

obecnym pracownikom alokację zgodną z posiadanymi kwalifikacjami oraz 

aspiracjami. Na datę sporządzenia niniejszego raportu, 97,3% pracowników 

wyższego szczebla pochodzi z lokalnego rynku pracy. 

Obserwowane obecnie zmiany w strukturze demograficznej mają swoje 

odzwierciedlenie w realizacji działań biznesowych. Starzejące się społeczeństwo 

oraz postępujące tempo przechodzenia na emeryturę doświadczonych 

pracowników oznacza zmniejszenie liczby pracowników z odpowiednim 

wykształceniem i kwalifikacjami. W konsekwencji przedsiębiorcy są zmuszeni 

zwiększać nakłady na kształcenie nowych pracowników oraz na utrzymanie 

odpowiedniego poziomu wiedzy w organizacji. 

W celu zabezpieczenia potrzeb kadrowych w grupie pracowników dołowych KHW 

S.A. podejmuje działania mające na celu otwarcie kolejnych pierwszych klas 

w szkołach górniczych na poziomie technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. 

Łącznie w szkołach, z którymi Spółka podpisała porozumienia w sprawie kształcenia 

kadr górniczych, uczyło się w 2014 roku ponad 730 uczniów. W 2014 roku 

przyjętych zostało do pracy 115 absolwentów tych szkół. 

Ponadto w celu pozyskania w przyszłości kadry inżynieryjnej podpisano 

porozumienia z głównymi uczelniami posiadającymi wydziały górnicze tj. 

Politechniką Śląską w Gliwicach i Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie. 

Studenci tych uczelni corocznie w okresie wakacyjnym mają możliwość odbycia 

praktyk studenckich a wyróżniającym się studentom o poszukiwanych 

specjalnościach przyznawane są stypendia fundowane. W 2014 roku stypendia 

otrzymywało 69 studentów a do pracy zostało przyjętych 25 absolwentów-

stypendystów. 
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2. Wynagrodzenia, związki zawodowe  

Odwołanie do GRI LA 3, LA 4 

Pracownicy Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. objęci są postanowieniami 

układu zbiorowego (Holdingowy Układ Zbiorowy  KHW S.A. w skrócie HUZ), 

w ramach którego nadane są uprawnienia i świadczenia związane z pracą. 

Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu nabywają uprawnienia, które 

mają charakter stabilizacyjny, pozytywnie wpływając na poziom rotacji 

pracowników.  

Wszyscy pracownicy KHW S.A. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę są objęci 

postanowieniami układu  zbiorowego pracy.  Negocjacje dotyczące strategicznych 

i kluczowych kwestii odnoszących się jednocześnie do wszystkich zakładów Spółki, 

w tym szczególnie spraw i porozumień w zakresie wynagrodzeń prowadzone są 

m.in. na forum stałego Zespołu Negocjacyjnego ds. HUZ  funkcjonującego 

nieprzerwanie od 1993r. Zespół Negocjacyjny jest równocześnie stałym forum 

wymiany poglądów, dyskusji i przekazywania informacji pomiędzy partnerami 

społecznymi a Spółką. 

Rozmowy i negocjacje dotyczące strategicznych i kluczowych kwestii odnoszących 

się jednocześnie do wszystkich zakładów Spółki prowadzone są na spotkaniach 

z udziałem wszystkich związków zawodowych.  

Natomiast spotkania i negocjacje nad zmianami HUZ w trybie Protokołów 

dodatkowych (głownie kwestie wynagrodzeń) prowadzone są z 8 sygnatariuszami 

układu w ramach Zespołu Roboczego ds. zmian HUZ. 

W spółkach Grupy Kapitałowej poziom przynależności do organizacji związkowych 

jest bardzo zróżnicowany i wynosi od ok. 11,0 % (Śląsko-Dąbrowska Spółka 

Mieszkaniowa Sp. z o.o.) do ok. 100 % (KHW S.A.). 

W kopalniach KHW S.A. poziom przynależności do związków zawodowych jest 

zróżnicowany w mniejszym stopniu, ale jest on od kilku lat na bardzo wysokim 

poziomie, co daje w skali całej Spółki poziom uzwiązkowienia na poziomie około 

100%. 

Organizacje związkowe funkcjonują na podstawie zapisów ustawy o związkach 

zawodowych i zorganizowane są zgodnie z zapisami zawartymi w ich statutach.  

Poszczególne organizacje działające w KHW S.A. jak i na szczeblu poszczególnych 

zakładów posiadają bardzo różną liczbę członków. Zgodnie z ustawą o związkach 

zawodowych pracownicy mogą być równocześnie członkami kilku organizacji 

związkowych. Kwestia ta jest dodatkowo uregulowana w zapisach statutowych 

poszczególnych związków.  

Pomimo bardzo wysokiego poziomu uzwiązkowienia, w Grupie w ciągu ostatnich 

10 lat, nie zaistniał spór zbiorowy lub strajk, na skutek, którego doszłoby do 

dłuższych przerw w pracy, mających istotny wpływ na wyniki produkcyjne.  

Spółka nie prowadzi wyodrębnionych programów emerytalnych. Spółka, w ramach 

obowiązujących umów społecznych, dostarcza emerytowanym pracownikom KHW 

S.A. świadczenia w formie deputatu węglowego. W latach 2015 – 2017 realizacja 

tego świadczenia została zawieszona na podstawie zawartego przez strony HUZ 

porozumienia o zawieszeniu stosowania niektórych zapisów  układu zbiorowego 

pracy.  

W Spółce od 01.01.2008 obowiązuje Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych KHW S.A. , którym objęte są wszystkie jednostki organizacyjne Spółki. 

Corocznie przyjmowany jest preliminarz przychodów i wydatków z ZFŚS,  w ramach 

którego realizowane są różnego rodzaju świadczenia socjalne dla pracowników, 

a ustalenie wysokości świadczeń dokonuje się w oparciu o sytuację rodzinną, 

życiową i materialną osób uprawnionych. 

Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są: 

 pracownicy zatrudnieni na podstawie: (i) umowy o pracę w pełnym 

i niepełnym wymiarze czasu pracy, (ii) powołania, (iii) wyboru, (iv) 

mianowania, (v) oraz przebywający na urlopach wychowawczych i członkowie 

ich rodzin, 

 emeryci i renciści – byli pracownicy pracodawcy i członkowie ich rodzin, 
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 członkowie rodzin po byłych pracownikach pracodawcy, którzy zginęli lub 

zmarli w następstwie tragicznego wypadku przy pracy, 

 osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. 

Środki funduszu mogą być przeznaczone w zakresie: 

 dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 ekwiwalentu pieniężnego na wypoczynek indywidualny pracowników (tzw. 

wczasy pod gruszą), 

 działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej, 

 zapomóg i pomocy finansowej, 

 pomocy materialnej. 

W 2010 roku po raz pierwszy w Grupie został wdrożony Program Dobrowolnych 

Odejść („PDO”) skierowany do pracowników powierzchniowych, którzy w ciągu 

najbliższych pięciu lat nabywali uprawnienia emerytalne. PDO to element 

wdrożonego w Grupie programu restrukturyzacji organizacyjnej, opartego na 

założeniach spójnych z opracowaną długoterminową strategią działania GK KHW.  

W 2011 roku Zarząd uruchomił drugą edycję Programu Dobrowolnych Odejść 

skierowaną do pracowników powierzchni, którzy posiadali lub do końca 2011 roku 

nabyli uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego według kryteriów 

określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach 

przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 roku, nr 120, pozycja 1252 ze zmianami). 

Pracownicy, którzy złożyli wniosek z zamiarem rozwiązania umowy o pracę 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz uzyskali zgodę pracodawcy), otrzymali 

rekompensaty.  

W 2014 r. do skorzystania z instrumentów PDO uprawnieni byli pracownicy 

wszystkich zakładów KHW S.A. zatrudnieni na powierzchni, którzy 

w aktualnym stanie prawnym posiadali lub nabywali do końca trwania 

programu, uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego według 

kryteriów  określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. 

o świadczeniach przedemerytalnych i w momencie odejścia posiadali 

więcej niż 24 miesiące do nabycia uprawnień emerytalnych.  

W 2010 roku w ramach PDO skorzystało 206 osób, w 2011 - 91 osób, w 2014r. – 27.  

We wrześniu 2015 r. uruchomiony został PDO skierowany do pracowników 

powierzchni KHW S.A., którzy są pracownikami Spółki od co najmniej 5 lat i nie 

nabywają uprawnień emerytalnych w przeciągu 12 miesięcy. 136 osób wyraziło 

chęć skorzystania z Programu Dobrowolnych Odejść 

3. Bezpieczeństwo pracy 

Odwołanie do GRI LA 6, LA 7, LA 8, LA 9 

Z uwagi na szczególne warunki towarzyszące pracy górniczej, Spółka podejmuje 

szereg działań zmierzających do ograniczenia prawdopodobieństwa materializacji 

ryzyk górniczych oraz rozmiarów potencjalnych skutków. Jednakże, w związku 

z prowadzeniem eksploatacji na coraz większych głębokościach, zagrożenia 

naturalne będą ryzykami coraz bardziej istotnymi. Zmieniające się warunki 

eksploatacji negatywnie wpływają również na bezpieczeństwo pracy zatrudnionych 

osób. 

Kwestie bezpieczeństwa pracy w KHW S.A. są objęte najwyższym priorytetem. 

Komisje BHP są powołane we wszystkich zakładach Spółki, których posiedzenia 

odbywają się co trzy miesiące. W skład komisji wchodzą przedstawiciele 

kierownictwa kopalni, służb BHP, przedstawiciele związków zawodowych, 

zakładowi i społeczni inspektorzy pracy oraz lekarz medycyny pracy. 

W celu efektywnego zarządzania bezpieczeństwem pracy, KHW S.A. wdraża 

technologie ograniczające udział pracy ludzkiej w obszarach związanych 

z podwyższonym ryzykiem, prowadzi program podnoszenia kwalifikacji 

pracowników, dąży do reorganizacji procesów produkcyjnych i wspomagających, 

mających na celu eliminację konieczności wykonywania pracy niebezpiecznej dla 
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ludzi oraz rozwija skuteczność systemów ochrony zbiorowej i usprawnia 

monitoring zagrożeń. 

W zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, uruchomiono w Spółce w 2015r. 

system transportu ludzi przenośnikami taśmowymi. Taka organizacja transportu 

znacząco poprawia bezpieczeństwo pracowników, głównie w efekcie ograniczenia 

ruchu pieszego. Ponadto, poprawie ulega organizacja pracy poprzez zwiększenie 

efektywnego czasu pracy i zmniejszenie wydatku energetycznego pracowników.   

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków wskazuje, że najczęściej do ich 

wystąpienia dochodzi wskutek błędów człowieka, co stanowi przyczynę około 80% 

wypadków ogółem. W celu ograniczenia wypadków wynikających z błędów 

ludzkich, Spółka podejmuje przedsięwzięcia związane z kształtowaniem 

bezpiecznych zachowań pracowników. Realizowane działania mają w założeniu tak 

kształtować świadomość, aby każdy pracownik przyjmował odpowiedzialności za 

zdrowie i bezpieczeństwo własne i współpracowników. Promowane są takie 

zachowania i postawy wobec zagrożeń, które pozwolą na stałą poprawę 

bezpieczeństwa i stworzenie bezpiecznego środowiska pracy. 

Jednym z elementów promocji bezpieczeństwa jest organizacja konkursów dla 

osób wyróżniających się postawami probezpiecznymi. Działania w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa pracy związane są również z dyscypliną pracy. 

Konsekwentnie realizowany jest program „Zero tolerancji dla niebezpiecznych 

zachowań”. Przedsięwzięcie to ma na celu wyeliminowanie niebezpiecznych metod 

pracy i ryzykownych zachowań wśród pracowników.  

Spółka podejmuje działania zwiększające skuteczność szkoleń i instruktaży dla 

pracowników. W ostatnich latach wdrożono instruktaże metodą  „5 minut dla 

bezpieczeństwa”, czyli krótkie rozmowy na temat bezpieczeństwa pracy 

bezpośrednio na wybranych stanowiskach pracy. Uruchomiono również platformę 

internetową „Górnik OnLine”. Celem platformy jest zwiększenie świadomości osób 

dozoru ruchu oraz pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy, poprzez 

umożliwienie dostępu do informacji z obszaru przepisów BHP. Na platformie 

umieszczono wszystkie niezbędne informacje, procedury i dokumenty przydatne 

w codziennej górniczej pracy na stanowisku osoby dozoru ruchu oraz na 

stanowiskach robotniczych. 

Dla pracowników, którzy ulegli wypadkom organizowane są szkolenia z zakresu 

psychologii pracy. Organizacją i prowadzeniem szkoleń dla pracowników, zajmuje 

się Sekcja Rekrutacji i Interwencji Kryzysowej CUW. Dla pracowników przewidziano 

warsztaty i szkolenia z psychologiem, zakończone testem dopuszczającym do 

wykonywania prac na dotychczasowym stanowisku. 

Jednym z obecnych projektów w Spółce jest podniesienie rangi osób dozoru ruchu. 

Prestiż i autorytet osób dozoru ruchu ma bezpośrednie przełożenie na 

efektywność, jakość prowadzonych prac, a także na bezpieczeństwo pracy. 

Szczególne przedsięwzięcia zostały podjęte w stosunku do tzw. „Młodej kadry”, 

czyli osób dozoru o stażu pracy do 5 lat. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie wskaźników urazów, chorób zawodowych, dni 

straconych. Wartości wskaźników zostały podane wg danych za rok 2013 i 2014. 

W kolejnych latach dane te będą systematycznie uzupełniane.  

 Wskaźnik Wzór 2013 2014 

Wskaźnik obrażeń ciała (IR) IR = 
𝐶𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎ż𝑒ń 𝑐𝑖𝑎ł𝑎

𝐶𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛
 𝑥 200 000 2,03 2,02 

Wskaźnik chorób zawodowych (ODR) ODR= 
𝐼𝑙𝑜ść 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑝𝑎𝑑𝑘ó𝑤 𝑤𝑦𝑠𝑡ą𝑝𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑜𝑟ó𝑏 𝑧𝑎𝑤.

𝐶𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛
 𝑥 200 000 0,24 0,32 

Wskaźnik straconych dni pracy (LDR) LDR = 
𝐶𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑜𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑑𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦

𝐶𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛
 𝑥 200 000 131 140 

Dążenie do poprawy jakości zarządzania bezpieczeństwem pracy znajduje swoje 

potwierdzenie również w obowiązującej strategii Spółki, w której przyjęto 

konkretne miary celu związanego ze zmniejszeniem wskaźników wypadkowości.  

Spółka prowadzi również działalność edukacyjną, której przedmiotem jest pomoc 

w przypadku poważnych chorób zawodowych. Prowadzone programy swoim 

zasięgiem obejmują również rodziny pracowników KHW S.A. Poniższa tabela 

prezentuje zakres działalności edukacyjnej prowadzonej przez Spółkę.  
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Odbiorcy programu 

Edukacja / 
szkolenia 

Doradztwo Profilaktyka Leczenie 

Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie 

Pracownicy 
 

       

Rodziny pracowników 
 

       

Członkowie społeczności 
 

       

Zagadnienia związane z ochroną i bezpieczeństwem pracy są również uregulowane 

w Holdingowej Umowie Zbiorowej, w której poświęcono tym kwestiom odrębny 

rozdział. Ponadto uzgodniono szereg dodatkowych przepisów i porozumień 

dotyczących szczegółowych rozwiązań w zakresie poprawy warunków pracy 

i stosowanej profilaktyki.  

Spółka kontynuuje również i inicjuje działania mające na celu zapewnienie stałego 

dopływu wysoko wykwalifikowanych kadr przygotowanych do pracy w górnictwie. 

Obecnie KHW S.A. współpracuje z 5 szkołami, w których kształci się uczniów 

w klasach o kierunkach: górnik, technik górnik, technik mechanik, technik 

elektronik, technik elektryk.  

Podobne działania są kontynuowane w Spółce w celu pozyskania absolwentów 

szkół wyższych. Podpisane porozumienia z Politechniką Śląską oraz Akademią 

Górniczo-Hutniczą, umożliwiają studentom tych szkół w specjalnościach górniczych 

odbycie praktyk studenckich. Praktyki te pozwalają z jednej strony na poznanie 

przez studentów realiów pracy górniczej, a z drugiej strony dają możliwość oceny 

ich przydatności do pracy przez potencjalnych pracodawców. Studentom 

umożliwia się otrzymanie stypendium fundowanego. 

 

 

4. Rozwój pracowników  

Odwołanie do GRI LA 11, LA 12 

Mając na względzie konieczność nieprzerwanego podnoszenia umiejętności 

pracowników, ich kompetencji i wymaganych kwalifikacji, wprowadzono szereg 

rozwiązań i programów pomagających osiągnąć ten cel. Spółka umożliwia 

nabywanie kwalifikacji zawodowych i podnoszenie wykształcenia poprzez 

udzielanie wsparcia materialnego w okresie nauki.  

KHW S.A. w latach 2010-2012 roku poprzez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. uzyskał  

środki z Unii Europejskiej w ramach programu „Kapitał  Ludzki”, którego 

beneficjentami są pracownicy spółki. Przygotowywano dwa projekty mające na 

celu rozwój zasobów ludzkich obejmujące swym zakresem 1300 pracowników, 

w tym 500 stanowiących kadrę zarządzającą oraz 800 stanowiących grupę 

pracowników fizycznych (ze stażem pracy do 3 lat) wywodzącą się  

z oddziałów związanych bezpośrednio z produkcją górniczą. W zakresie rozwoju 

zasobów ludzkich zrealizowano poniższe projekty.  

 Projekt „Akademia Menedżera” służący podniesieniu kompetencji kadry 

zarządzającej i kierownictwa KHW S.A., w ramach którego przeprowadzono 

cykl szkoleń dotyczących tzw. soft skills. Program objął 500 pracowników i był 

realizowany w latach 2011 – 2012 (program Top 100 i Top 400). Cele 

szczegółowe projektu to: podniesienie kompetencji osobistych w pełnieniu 

funkcji kierowniczych i przywództwa, wzrost umiejętności budowania 

i kierowania zespołem, poznanie praktycznych aspektów kierowania karierą 

i rozwojem pracowników, nabycie wiedzy i umiejętności zarządzania 

projektem. W szkoleniach udział wzięło 500 pracowników.   

 Projekt „Kurs górnika eksploatacji podziemnej” mający na celu uzyskanie 

stopnia zawodowego przez 800 górników dołowych kopalń. Celami 

szczegółowymi projektu były: wzrost konkurencyjności pracowników 

dołowych, którym upływał 3-letni staż pracy w okresie realizacji projektu 

poprzez zdobycie tytułu zawodowego górnika eksploatacji, zwiększenie 
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mobilności zawodowej poprzez awans, wyzwolenie motywacji do podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, podniesienie wiedzy z zakresu BHP i p.poż. na 

stanowisku pracy, zdobycie zawodu górnika eksploatacji  podziemnej.  

 Projekt „Wielozawodowość” obejmujący swoim zakresem pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Pionie Energomaszynowym, 

umożliwiając im odbycie szkoleń prowadzonych przez wewnętrzne ośrodki 

szkoleniowe  i uzyskanie jednorazowo uprawnień: młodszego górnika, obsługi 

przenośników taśmowych i zgrzebłowych, obsługi kołowrotów. Po odbyciu 

szkoleń teoretycznych pracownicy mają obowiązek odbyć praktykę w kopalni 

w wymiarze 160 godz. W szkoleniach udział wzięło 80 pracowników.   

 Projekt „Szkolenie doskonalące sztukę górniczą” skierowany został do dozoru 

niższego i średniego oraz przodowych ze stażem pracy do 5 lat. Jednodniowe 

szkolenie przeprowadzane przez doświadczonych nadsztygarów ma na celu 

przekazanie wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia robót górniczych. 

W 2012 roku ze szkolenia skorzystało ok. 230 pracowników.  

Spółka realizuje również działania w zakresie podnoszenie „twardych” umiejętności 

związanych ze specjalistycznymi kwalifikacjami zawodowymi. Obecnie szczególny 

nacisk jest kładziony na wszechstronność pracowników w miejsce wąskich 

specjalizacji. Program obejmuje głównie pracowników zatrudnionych pod ziemią, 

a jego zakładanym celem jest zwiększenia stopnia zastępowalności pracowników.  

W Katowickim Holdingu Węglowym S.A. wprowadzono system ocen 

pracowniczych, które są corocznie przeprowadzane w ramach przyjętych procedur. 

Poniższa tabela przedstawia odsetek osób, które podlegały ocenom pracowniczym 

w jednostkach organizacyjnych KHW S.A. 

Jednostka organizacyjna  2011 2012 2013 2014 

KWK Murcki-Staszic 3,53% 3,43% 3,16% 3,01% 

KWK Mysłowice-Wesoła 4,13% 4,09% 3,69% 3,66% 

KWK Wujek 6,03% 5,63% 4,60% 4,96% 

KWK Wieczorek 5,56% 5,74% 5,13% 5,28% 

Biuro zarządu 91,87% 92,81% 92,70% 92,40% 

CUW  96,08% 96,20% 95,90% 
 

5. Sytuacje kryzysowe 

Odwołanie do GRI LA 8 

Praca pod ziemią jest nierozerwalnie związana z czynnikami zagrażającymi zdrowiu 

i życiu ludzi. Pomimo stosowania nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz organizacji 

pracy, mającej na celu unikanie sytuacji niebezpiecznych dla pracowników, 

całkowite wyeliminowanie czynników ryzyka jest niemożliwe. Stąd też, Spółka poza 

zarządzaniem źródłami zagrożeń, podejmuje działania na rzecz osób, które 

ucierpiały wskutek wypadków i innych nieszczęśliwych zdarzeń. Opieką 

interwencyjną objęci są zarówno pracownicy, jak również ich rodziny. Powołana 

w tym celu komórka interwencji kryzysowej ma celu świadczenie profesjonalnych 

usług w tym zakresie, w ramach, której dostępna jest również pomoc 

psychologiczna.  

Obszar działania w szczególności dotyczy: 

 indywidualnych konsultacji i wsparcia psychologicznego dla osób znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej, 

 specjalistycznej pomocy psychologicznej dla osób, które uległy wypadkom przy 

pracy, 

 zorganizowania pomocy psychologicznej dla rodzin pracowników, którzy ulegli 

wypadkom, 

 wsparcia informacyjnego dla osób kierujących pracownikami w zakresie 

wpływu alkoholu, narkotyków na funkcjonowanie w pracy, konflikty, 

podejmowanie decyzji, usposobienie i działanie, 
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 organizowania i prowadzenia konsultacji i szkoleń psychologicznych dla 
pracowników, którzy ulegli wypadkom przy pracy, 

 udzielania wsparcia psychologicznego zarówno dla współpracowników, jak 
i rodzin poszkodowanego w sytuacji wypadku śmiertelnego oraz towarzyszenia 
przedstawicielom KHW S.A. podczas przekazywania informacji o tragicznym 
zdarzeniu rodzinom poszkodowanego, 

 koordynacji działań z obszaru interwencji kryzysowej w sytuacji wypadku 
masowego - udzielanie wsparcia psychologicznego i informacyjnego 
w następstwie wypadku masowego na terenie zakładów pracy KHW S.A. 
i wyjazdowo w domach rodzin poszkodowanych w wypadkach, 

 zapewnienia zewnętrznej profesjonalnej pomocy psychologicznej 
i psychiatrycznej dla poszkodowanych i ich rodzin oraz dla pracowników 
doświadczających różnego typu kryzysów. 

Szczególną formą pomocy psychologicznej są objęci pracownicy, którzy ulegli 

wypadkom przy pracy. Wypadek przy pracy niejednokrotnie dla osób 

poszkodowanych jest wydarzeniem kryzysowym, które zagraża bezpieczeństwu, 

poczuciu tożsamości, zdrowiu i życiu.  Ofiary wypadku przejawiają bardzo wiele 

zaburzeń natury psychologicznej takich jak silny lęk, otępienie psychiczne, 

osłabienie kontaktów z ludźmi. W przypadku wypadku masowego pojawia się 

poczucie winy, że jest się ocalałym i poszukiwanie sensu dalszego życia.  

Celem pomocy psychologicznej dla poszkodowanych w wypadkach przy pracy jest: 

 jest łagodzenie objawów psychologicznych związanych z wypadkiem przy 

pracy, 

 próba odtworzenia poziomu funkcjonowania sprzed wypadku, 

 próba przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego 

radzenia sobie.  

Profesjonalna pomoc psychologiczna dla ofiar wypadku świadczona jest poprzez: 

 konsultacje psychologiczne, których celem jest diagnoza stanu psychicznego 

oraz sformułowanie dalszych wskazań, 

 szkolenia psychologiczne, których celem jest zwiększenie świadomości oraz 

motywacji do bezpiecznej i efektywnej pracy oraz podniesienie kompetencji 

w zakresie konstruktywnych form radzenia sobie ze skutkami 

psychologicznymi wypadków przy pracy. 

Poniżej przedstawiono zestawienia ilościowe przeprowadzonych konsultacji 

psychologicznych dla poszkodowanych w wypadkach przy pracy.  

Zestawienie ilościowe konsultacji dla  
poszkodowanych w wypadkach przy pracy  

2014 I pół 2015 

KWK Murcki-Staszic 63 34 

KWK Mysłowice-Wesoła 56 63 

KWK Wujek 53 21 

KWK Wieczorek 21 19 

Razem 193 137 

   

Interwencja kryzysowa w wypadkach masowych 

W przypadku wypadku masowego celem działań interwencyjnych jest koordynacja 

działań pomocowych oraz współpraca instytucjonalna z Wydziałem 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Ośrodkami Interwencji Kryzysowej, Poradniami Zdrowia Psychicznego, Poradniami 

Psychologiczno – Pedagogicznymi, Szpitalami, w których są leczeni poszkodowani 

w zakresie pomocy psychologicznej. Wsparcie psychologiczne w tego typu 

zdarzeniach kryzysowych jest udzielane przez zespoły interdyscyplinarne złożone 

z psychologów, terapeutów, pedagogów oraz interwentów kryzysowych. Pomoc 

psychologiczna świadczona jest zarówno wyjazdowo w domach rodzin 

poszkodowanych oraz ambulatoryjnie (na terenie zakładów górniczych, 

w poradniach zdrowia psychicznego, w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz na 

terenie szpitali). Wsparcie psychologiczne jest zapewnione przez 24-godzinne 

dyżury.    
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Profesjonalna pomoc psychologiczna dla pracowników doświadczających różnego 
typu kryzysów  

Świadczona pomoc psychologiczna polega na udzielaniu wsparcia terapeutycznego 

skoncentrowanego na problemie wywołującym różnego typu kryzysy i próbie jego 

rozwiązania. Celem pomocy psychologicznej świadczonej dla pracowników KHW 

S.A. jest próba redukcji symptomów kryzysowych oraz przywrócenie równowagi 

psychicznej zapobiegającej dalszej patologizacji i rozwojowi kryzysów. 

Pomoc psychologiczna świadczona dla pracowników doświadczających różnego 

typu trudności polega na wzmacnianiu indywidualnych kompetencji w zakresie 

radzenia sobie z problemami natury psychologicznej poprzez psychoedukację 

i uczestnictwo w warsztatach dających pracownikom wiedzę i umiejętności 

w zakresie rozpoznawania symptomów kryzysowych zapobiegania oraz 

podejmowania adekwatnych działań zaradczych. Rozwój osobistych zasobów 

pracowników niesie korzyści zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, społecznej, 

jak i organizacyjnej.  

6. Kwestie etyczne 

W KHW S.A. ustanowiono Kodeks Etyczny oraz powołano 

funkcję Rzecznika Etyki  (zarówno kodeks jak dane 

kontaktowe z Rzecznikiem Etyki dostępne są na stronie 

internetowej KHW). Celem ustanowienia dedykowanych 

regulacji w tym zakresie jest stworzenie trwałych postaw, 

wyrażające podstawowe wartości Spółki. Funkcją 

Rzecznika jest odbieranie wszelkich zgłoszeń związanych 

z naruszeniem postanowień Kodeksu oraz ich 

rozwiązywanie w ramach przyjętych rozwiązań. Rzecznik 

Etyki gwarantuje swoją postawą brak stronniczości 

i poufność w każdej zgłaszanej sprawie.  

 

Odwołanie do GRI HR 4, HR 5, SO 4 

W Grupie nie stwierdzono występowania warunków, które mogą stwarzać 

ograniczenia swobody zrzeszania się i praw do sporów zbiorowych. Prawa te 

zostały zagwarantowane w obowiązującym układzie zbiorowym Spółki.  

Zasady przyjęte w Spółce nie tolerują żadnej 

formy korupcji, bądź oszustwa. W analizowanym 

czasie Spółka nie wykryła przypadków korupcji 

i w związku z tym nie były podejmowane 

działania w tym zakresie.   

W 2011r. przyjęto w Spółce poradnik 

antykorupcyjny, który definiuje pojęcie korupcji 

oraz wskazuje tryb postępowania w sytuacji jej 

wykrycia. 

W listopadzie 2013 r. zostały zainicjowane 

działania związane z popularyzacją postaw 

etycznych realizowanych przez 

Rzecznika ds. Etyki, pracującego 

w Sekcji Rekrutacji i Interwencji 

Kryzysowej Centrum Usług 

Wspólnych. 

W tym okresie przedmiotem konsultacji były kwestie związane 

z relacjami konfliktowymi, w niektórych przypadkach mających 

znamiona mobbingu psychologicznego. Relacje te w istotny sposób 

zaburzały stosunki interpersonalne, jednoznacznie negatywnie 

wpływały na funkcjonowanie zatrudnionych.  
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Zostały również przeprowadzone konsultacje weryfikujące oświadczenia 

pracowników o rezygnacji z przynależności do związku zawodowego i braku zgody 

na potrącanie składek związkowych. Wielu pracowników deklarowało dobrowolną 

rezygnację z przynależności do związku. Były także oświadczenia  związane 

z przymusem dotyczącym rezygnacji  z takiego członkostwa.  Powyższe zgłoszenia 

zostały rozwiązane pozytywnie.  

Wiele zgłoszeń dotyczyło prośby o wsparcie w zakresie alokacji na inny zakład 

górniczy lub na inny oddział ze względu na uwikłanie w konflikt interpersonalny. 

Wszystkie w/w zgłoszenia zostały rozwiązane pozytywnie.  

Odnotowano również przypadki związane z trudnościami w funkcjonowaniu 

w pracy w związku z problemem alkoholowym. Podczas tych konsultacji udzielono 

wsparcia psychologicznego, których celem było nakłonienie do rozpoczęcia 

leczenia odwykowego. 

Celem prowadzonych konsultacji jest stworzenie dwustronnej i otwartej 

komunikacji między pracownikami a pracodawcą mającej na celu zapewnienie 

pracownikom poczucia bezpieczeństwa oraz dającej pracodawcy możliwość 

reagowania w przypadku naruszania norm i wartości istotnych dla prawidłowego 

funkcjonowania organizacji i polityki relacji między pracodawcą a pracownikiem. 

Kolejnym ważnym celem jest pogłębianie wiedzy na temat etycznych zasad 

biznesu, dzięki którym możliwy jest wzrost zaufania społecznego do 

przedsiębiorstwa.  

IV. Środowisko  

Strategia ochrony środowiska funkcjonuje w oparciu o wymagania Systemu 

Zarządzania Środowiskowego, będącego częścią Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania. Celem działań na rzecz ochrony środowiska jest zapobieganie 

degradacji i zanieczyszczeniu środowiska, przy jednoczesnym prowadzeniu ciągłego 

monitoringu środowiskowego. Cel główny strategii ochrony środowiska jest 

realizowany głównie przez kontynuowanie działań już podjętych, tj.: 

 zapobieganie powstawaniu odpadów innych niż wydobywcze, w tym 

niebezpiecznych,  

 ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz możliwie 

maksymalne ich zagospodarowanie na powierzchni i w wyrobiskach 

podziemnych kopalń oraz przetwarzanie w produkt handlowy, 

 zwiększenie zakresu prac rekultywacyjnych i zagospodarowania hałd 

odpadów wydobywczych oraz innych terenów i gruntów zdegradowanych 

działalnością górniczą, 

 zmniejszenie oddziaływania odprowadzanych ścieków na wody 

powierzchniowe, w szczególności w zakresie wód o ponadnormatywnym 

zasoleniu pochodzących z odwadniania zakładów górniczych, 

 redukcję emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery, w tym 

zwłaszcza zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 

 likwidację źródeł nadmiernego poziomu hałasu emitowanego do 

środowiska, ograniczanie poziomu emisji hałasu do środowiska ze źródeł 

stanowiących obiekty technologiczne kopalń, 

 ograniczanie zużycia mediów energetycznych. 

Wiele działań zmierzających do osiągnięcia celów strategicznych zostało 

zapoczątkowanych w latach poprzednich. W zakresie ochrony wód 

powierzchniowych ostatnio wykonano poniższe przedsięwzięcia, a także 

w najbliższym czasie podjęte zostaną następujące inicjatywy: 

 modernizacja oczyszczalni Kremer (lata realizacji 2004 – 2011)– efektem 

ekologicznym zrealizowanego zadania jest przekierunkowanie 15 tys. m3/rok 

ścieków bytowych na oczyszczalnię Bioblok i usuwanie w nich związków 

biogennych – KWK Mysłowice-Wesoła, ruch Wesoła, 

 zagospodarowanie wód dołowych i odpadów uwodnionych w zrobach kopalni 

– rozbudowa sieci rurociągów tłocznych, modernizacja instalacji przy szybie 

Wacław (lata realizacji 2011–2020) – efektem ekologicznym zadania będzie 

zmniejszenie ładunku soli (Cl+SO4) w odprowadzanych wodach dołowych 

o ok. 8,0 tys. t/rok – KWK Mysłowice-Wesoła, ruch Wesoła, 
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Jednym z głównych celów strategii ochrony środowiska jest zmniejszenie emisji 

hałasu emitowanego do środowiska. Cel ten jest osiągany w związku z realizacją 

następujących zadań proekologicznych:  

 modernizacja stacji wentylatorów (lata realizacji 2002–2014) – po realizacji 

tego zadania kopalnia nie przekracza dopuszczalnych norm emisji hałasu – 

KWK Wujek, ruch Wujek, 

 budowa ekranów akustycznych w rejonie zwałów węgla KWK Wujek, ruch 

Wujek (lata realizacji 2009 – 2011) – KWK Wujek, ruch Wujek, 

 modernizacja wraz z zabudową urządzeń płynnej regulacji wentylatora szybu 

V (lata realizacji 2007–2020) – KWK Murcki-Staszic, ruch Staszic. 

Wśród najważniejszych celów ochrony środowiska jest przywrócenie wartości 

użytkowej terenów zdegradowanych. W okresie objętym strategią KGK 

realizowane będą następujące zadania:  

 niwelacja, rekultywacja i zalesienie terenu po rozbiórce hałdy (lata realizacji 

2015–2023) – efektem ekologicznym zadania będzie zrekultywowanie terenu 

o powierzchni ok. 21,8 ha – KWK Mysłowice–Wesoła, ruch Wesoła, 

 techniczna rekultywacja terenów leśnych w oddz. 31b, 31c oraz 22k związana 

z usuwaniem szkód górniczych w potoku Bolina Płd. I (realizacja w 2018 r.) – 

efektem ekologicznym zadania będzie niwelacja oraz przygotowanie terenu 

o powierzchni 0,86 ha do produkcji leśnej – KWK Wieczorek,  

 przywrócenie do stanu właściwego fragmentu terenu górniczego KWK Murcki-

Staszic (lata realizacji 2014–2015), oznaczonego w mpzp symbolami P1 i P2, 

zlokalizowanego przy ul. Leśników w Katowicach-Murckach, stanowiącego 

działki nr 214/39 i 315/35, będące we władaniu KHW S.A. KWK Murcki-Staszic, 

 rekultywacja osadników Krystyna (lata realizacji 2005–2016) – rekultywację 

zakończono w roku 2012, osiągnięto efekt ekologiczny zadania, którym jest 

przywrócenie do wartości użytkowej terenu poprzemysłowego o powierzchni 

ok. 14 ha (w latach 2013 – 2016 na wyżej wymienionym obiekcie prowadzone 

będą prace pielęgnacyjne nasadzonych drzew) – KWK Murcki-Staszic, ruch Boże 

Dary. 

1. Woda 

Odwołanie do GRI EN 8, EN 10, EN 21 

W skład wód będących do dyspozycji kopalń wchodzą wody dołowe z odwadniania 

zakładu górniczego i woda pitna zakupiona z sieci lokalnego przedsiębiorstwa 

wodociągowego. Górnictwo podziemne charakteryzuje się dużym 

zapotrzebowaniem na wodę technologiczną. Nadmiar wód dołowych musi jednak 

zostać odprowadzony do środowiska. Kopalnie prowadzą rozdział wód słabo i silnie 

zmineralizowanych z różnych poziomów, dzięki czemu uzyskuje się znaczące 

zmniejszenie ładunku soli, odprowadzanego do środowiska. 

Ruch zakładów górniczych wymaga ciągłego odwadniania górotworu, w obrębie 

którego prowadzona jest eksploatacja. Wody podziemne dopływające do 

eksploatowanych wyrobisk wymagają regularnego odprowadzania na powierzchnię 

ziemi, co jest wymagane ze względu na umożliwienie prowadzenia eksploatacji 

i zachowanie bezpieczeństwa pracy. Wody z dopływów naturalnych 

o podwyższonej mineralizacji, po wstępnym oczyszczeniu, początkowo 

w chodnikach wodnych, wypompowywane zostają na powierzchnię, a tam są 

oczyszczane z zawiesiny w osadnikach wód dołowych, skąd pobierane są dla 

potrzeb własnych zakładu.  

Woda dołowa silnie zmineralizowana wykorzystywana jest do sporządzania 

mieszaniny podsadzkowej hydraulicznej oraz mieszanin popiołowo-wodnych, 

a słabo zmineralizowana do produkcji wody pitnej na stacji uzdatniania wody, do 

zasilania rurociągów p.poż. oraz zraszania na dole kopalń, a także dla potrzeb 

zakładów przeróbczych.  

Łączny pobór wód wg 
kopalń KHW S.A. (tys. m3) 

2011 2012 2013 2014 

KWK Murcki-Staszic 14 100 12 463 11 685 11 903 

KWK Mysłowice-Wesoła 9 360 9 114 8 606 8 265 

KWK Wujek 4 818 4 320 3 276 3 387 

KWK Wieczorek 5 715 5 036 4 571 4 311 

KHW S.A. 33 993 30 933 28 138 27 866 
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W zakładach przeróbczych woda technologiczna jest używana w obiegu 

zamkniętym. W związku ze stratami w procesie technologicznym, pobierana jest 

jedynie woda do ich uzupełnienia. Kopalnie KGK w przeważającej większości 

korzystają z wody, która jest wtórnie przetwarzana, tak aby zminimalizować 

potrzebę sięgania do pierwotnych źródeł wody.  

W zakresie gospodarki ściekami wszystkie zakłady KHW S.A. funkcjonują w oparciu 

o posiadane decyzje administracyjne, stosowne pozwolenia oraz w ramach 

przyznanych limitów. Poniższe tabele przedstawiają wielkości zrzutów wody 

i ścieków w podziale na kierunki oraz z podaniem parametrów jakościowych 

w odniesieniu do przyznanych limitów. 

Woda odprowadzana w podziale na jakość i kierunek 
odprowadzania   

2011 2012 2013 2014 

KWK 
Murcki
-
Staszic 

Kierunek Parametry jakościowe   

 

Kanał 
uchodzący 
do rzeki 
Mlecznej1) 

Limit 34 004 m3/d   21 875 m3/d  23 119 mg/l  

  
Zawiesina ogólna do 
35mg/l 

  15,35 mg/l 18,47 mg/l  

  Chlorki do 4 804 mg/l   548,50 mg/l 895,93 mg/l  

  Siarczany do 600mg/l   310,06 mg/l 244,33 mg/l  

  ChZTCr o 125mg/l   45,41 mg/l 55,22 mg/l  

  BZT5 do 25mg/l   17,34 mg/l 14,42 mg/l  

  
Węglowodory 
ropopochodne do 15 
mg/l 

  0,10 mg/l 0,09 mg/l  

 

Kanał 
uchodzący do 
Rowu 
Murckowskieg
o2) 

Limit 423m3/d 122,4m3/d 130m3/d 144 m3/d 115 m3/d  

  Zawiesina ogólna do 35mg/l 23,97mg/l 31,10mg/l 26,85 mg/l 31,13 mg/l  

  Chlorki do 1000mg/l 84,38mg/l 61,75 mg/l 62,25 mg/l 62,83 mg/l  

  Siarczany do 1200mg/l 661,55 781,05mg/l 804,33 mg/l 840,08 mg/l  

 

Kanał 
otwarty  
uchodzący 
do Rowu 
Murckows
kiego 3) 

Limit 139,6m3/d   104 m3/d 135 m3/d 

  Zawiesina ogólna do 35mg/l   31,75 mg/l 25,73 mg/l 

  ChZTCr o 125mg/l   50,84 mg/l 74,32 mg/l 

  BZT5 do 25mg/l   13,66 mg/l 18,42 mg/l  

  
Węglowodory 
ropopochodne do 15  
mg/l 

  0,13 mg/l 0,11 mg/l  

  Fosfor ogólny do 3 mg/l   0,93 mg/l 1,50 mg/l 

  
Azot azotanowy do 30 
mg/l 

  1,09 mg/l 1,28 mg/l  

  
Azot azotynowy do 1,0 
mg/l 

  0,04 mg/l 0,19 mg/l  

       

  Azot ogólny 30 mg/l   4,16 mg/l 20,09 mg/l  

 rów leśny4) Limit 2,0m3/d 2,0m3/d 2,0m3/d 2,0 m3/d   2,0 m3/d   

  
Zawiesina ogólna do 
100mg/l 

28,35mg/l 24,40 mg/l 23,18 mg/l 31,58 mg/l 

  
Węglowodory 
ropopochodne do 15,0 
mg/l 

0,14mg/l 0,12mg/l 0,14 mg/l 0,10 mg/l 

 
Rów 
Piotrowick
i5) 

Limit 17,28m3/d 17,0m3/d 17,0m3/d 17,0 m3/d  17,0 m3/d 

  
Zawiesina ogólna do 
100mg/l 

40,80mg/l 18,55mg/l 28,85 mg/l 29,28 mg/l 

  
Węglowodory 
ropopochodne do 15,0 
mg/l 

0,22mg/l 0,10mg/l 0,10 mg/l 0,10 mg/l 

 

Rów Zofia 
i Rów 
Murckows
ki6) 

Limit 120,96m3/d 120,96m3/d 120,96m3/d 
120,96 

m3/d  

120,96 

m3/d 

  
Zawiesina ogólna do 
35mg/l 

23,50mg/l 21,35mg/l 
15,60 mg/l 

24,43 mg/l 

23,93 mg/l 

23,05 mg/l 

 

  Chlorki do 1000mg/l 234,60mg/l 178,38mg/l 
54,13 mg/l 

174,50 mg/l 

102,00 mg/l 

189,00 mg/l 
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  Siarczany do 2100mg/l 
1541,45mg/

l 

1218,88mg/

l 

1 170,48 

mg/l 

973,20 mg/l 

1 473,7 

mg/l 

827,94 mg/l 

  pH 6,5-8,5 mg/l 7,89mg/l 7,42mg/l 
7,89 mg/l 

7,23 mg/l 

7,38 mg/l 

7,03 mg/l 

1)ścieki przemysłowe odprowadzane z szybów Głównych na osadnik centralny (Decyzja z dnia 

15.02.2013 r.) 
2) Woda odprowadzana z nieczynnej sztolni w pokładzie 318m (Decyzja z dnia 17 .01.2012 r.) 
3) Woda odprowadzana z terenów szybu Maria (Decyzja z dnia 19.07.2013 r.) 
4) Woda odprowadzana z szybu Czułów (Decyzja z dnia 22.07.2008 r.) 
5) Woda odprowadzana z szybu Zygmunt (Decyzja z dnia 22.06.2011 r.) 
6)Woda z odwodnienia rekultywowanego zwałowiska Decyzja z dnia 14.02.2005 r.) 

Woda odprowadzana w podziale na jakość i kierunek 
odprowadzania   

2011 2012 2013 2014 

KWK 
Mysłowice-
Wesoła 

Kierunek Parametry jakościowe   

 
Rzeka 
Rawa 

Limit 5227m3/d 2206m3/d 1589m3/d 
1778,3 

m3/d 

2258,2 

m3/d 

 
 

Zawiesina ogólna do 
35mg/l 

19,6mg/l 17,5mg/l 16,6 mg/l 19,8 mg/l 

 
 Chlorki do 6900mg/l 6037,6mg/l 

5024,2mg/

l 

4 911,8 

mg/l 

4758,3 

mg/l 

 
 

Siarczany do 
560mg/l 

328,6mg/l 334,9mg/l 329,2 mg/l 306,0 mg/l 

 
Potok 
Pstrążnik 

Limit 18000m3/d 
15550,9m3/

d 
15196,5m3

/d 
15246,2 m3/d 

15 054,3 
m3/d 

 
 

Zawiesina ogólna do 
35mg/l 

21,5mg/l 15,6mg/l 16,5 mg/l 16,1 mg/l 

 
 

Chlorki do 
16000mg/l 

8769mg/l 8287mg/l 
8755,7 

mg/l 

8214,3 

mg/l 

 
 

Siarczany do 
1200mg/l 

534,1mg/l 515,2mg/l 519,4 mg/l 468,5 mg/l 

 
Potok 
Ławecki1) Limit 4000m3/d 2744m3/d 2764m3/d 

2529,0 

m3/d 

2570,4 

m3/d 

 
 

Zawiesina ogólna do 
35mg/l 

19,8mg/l 19,6mg/l 16,9 mg/l 23,4 mg/l 

 
 ChZTCr do 125mg/l 37,9mg/l 35,1mg/l 42,8 mg/l 60,5 mg/l 

 
 

BZT5 do 25mg/l 
 

6,2mg/l 5,8mg/l 7,3 mg/l 18,1 mg/l 

 
Potok 
Ławecki2) 

Limit 1500m3/d 337,7m3/d 275,8m3/d 235,7 m3/d 235,5 m3/d 

 
 Chlorki do 1000mg/l 67,7mg/l 19,0mg/l 54,2 mg/l 132,0mg/l 

 
 

Siarczany do 
500mg/l 

459,7mg/l 283,3mg/l 324,7 mg/l 338,0 mg/l 

 
 

Zawiesina ogólna do 
35mg/l 

16,3m3/d 22,7m3/d 15,9 m3/d 18,1 m3/d 

 
Potok 
Ławecki3) 

Zawiesina ogólna do 
100mg/l3) 

13,1mg/l 11,6mg/l 15,4 mg/l 13,4 mg/l 

 
 

Węglowodory 
ropopochodne do  
15,0mg/ l3) 

0,19mg/l 0,16mg/l 0,10 mg/l p.oznacz. 

1)Dotyczy ścieków komunalnych 

2)Dotyczy wód popłucznych  
3)Dotyczy wód opadowych 

 

 

 

 

 

Woda odprowadzana w podziale na jakość i kierunek 

odprowadzania   
2011 2012 2013 2014 

KWK Wujek Kierunek Parametry jakościowe   

 

Rzeka 

Kłodnica 

Limit 

2304m3/d 
3464,5m3/d 2266m3/d 2283 m3/d 2297 m3/d 

 
 

Gęstość 

zawiesiny do 

35mg/l 

20,58mg/l 35,0mg/l 26,22 mg/l 27,5 mg/l 

 
 

Chlorki do 

13300mg/l 

4979,34mg/

l 

5746,50mg/

l 
9178,7 mg/l 9853,5 mg/l 

 
 

Siarczany do 

1200mg/l 
854,81mg/l 817,19mg/l 679,9 mg/l 627,68 mg/l 

 
Rów Wujek Limit 2600m3/d 2584m3/d 1820m3/d 1852 m3/d 1518 m3/d 

 
 

Chlorki do 

1000mg/l 
217,61mg/l 514,75mg/l 418,65 mg/l 470,3 mg/l 

 
 

Siarczany do 

500mg/l 
476,51mg/l 418,53mg/l 283,3 mg/l 219 mg/l 
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Woda odprowadzana w podziale na jakość i kierunek 
odprowadzania   

2011 2012 2013 2014 

KWK 
Wieczorek 

Kierunek Parametry jakościowe   

 
Potok Bolina 
PołudniowaI 

Limit 
6467m3/d 

2455m3/d 2486m3/d 2815 m3/d 2439 m3/d 

 
 

Zawiesina 
ogólna do 
35mg/l 

14,8mg/l 16,8mg/l 18,5 mg/l 20,7 mg/l 

 
 

Chlorki do 
1015mg/l 

743,7mg/l 626,6mg/l 569,4 mg/l 561,8 mg/l 

 
 

Siarczany do 
897mg/l 

704,0mg/l 744,9mg/l 726,3 mg/l 644,8 mg/l 

 
 

BZT5 do 
25mg/l 

7,0mg/l 12,8mg/l 12,0 mg/l 14,5 mg/l 

 
 

ChZTCr o 
125mg/l 

58,9mg/l 80,8mg/l 74,5 mg/l 74,1 mg/l 

 
 Cynk 2mg/l 0,261mg/l 0,300mg/l 0,330 mg/l 0,070 mg/l 

 
 Azot og. 

30mg/l 
4,36mg/l 2,17mg/l 1,53 mg/l 2,52 mg/l 

 
 Fosfor 3mg/l 2,25mg/l 2,39mg/l 1,62 mg/l 1,55 mg/l 

 

2. Obszary chronione 

Odwołanie do GRI EN 11, EN 13 

Według stanu na dzień sporządzenia Raportu, Katowicki Holding Węglowy S.A. 

prowadzi działalność produkcyjną na powierzchni 140,87 km2 (powierzchnia 

obszaru górniczego) w granicach kilku miast aglomeracji śląskiej. Z uwagi na 

rozmiar obszaru górniczego, prowadzona działalność oddziałuje na tereny 

o znacznej wartości pod względem bioróżnorodności i unikalnego charakteru 

przyrody.  

Wśród najcenniejszych miejsc znajduje się rezerwat Las Murckowski. Jest to 

fragment pięknego lasu bukowego na stokach Wzgórza Wandy. Drugim terenem 

jest użytek ekologiczny Płone Bagno, płat boru bagiennego z fragmentami 

torfowiska wysokiego, będący zbiorowiskiem o naturalnym charakterze. 

Utworzenie tego rezerwatu, jak również rozszerzenie pierwszego  jest blokowane 

przez niechętne tym pomysłom lokalne środowiska leśników. Poza tym 

w Katowicach istnieje rezerwat florystyczny Ochojec, kolonia reliktowych na 

Górnym Śląsku roślin górskich. Obszar górniczy KHW S.A. graniczy również 

z zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi, m.in. z Doliną Jamny w Mikołowie, 

będącą obszarem źródliskowym wraz z charakterystyczną roślinnością.  

KHW S.A. przestrzega wszelkich obowiązków związanych z przywracaniem / 

rekultywacją terenów, na których prowadzona była działalność przemysłowa.  

3. Emisja gazów cieplarnianych 

Odwołanie do GRI EN 16, EN 18, EN 19, EN 20 

Głównym źródłem emisji gazów cieplarniach w kopalniach są szyby wentylacyjne, 

odprowadzające powietrze zawierające metan z przewietrzanych wyrobisk 

górniczych (w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi pracującej pod ziemią). 

Poniżej zamieszczone jest zestawienie wielkości emisji według poszczególnych 

zakładów KHW S.A.  

Łączna emisja gazów 
cieplarnianych i pośrednich 

w przeliczeniu na CO2 

2011 2012 2013 2014 

KWK Murcki-Staszic 21 709 Mg (CH4) 21 266 Mg (CH4) 29 477 Mg (CH4) 28 138 Mg (CH4) 

KWK Mysłowice-Wesoła 34 918 Mg (CH4)  38 319 Mg (CH4)  33 153 Mg (CH4) 41 894 Mg (CH4) 

KWK Wujek 10 171 Mg (CH4) 5 336 Mg (CH4) 12 495 Mg (CH4) 24 700 Mg (CH4) 

KWK Wieczorek 14 016 Mg (CH4) 17 161 Mg (CH4) 15 689 Mg (CH4) 16 810 Mg (CH4) 

KHW S.A. 80 814 Mg (CH4) 82 082 Mg (CH4) 90 814 Mg (CH4) 111 542 Mg (CH4) 

Spółka podejmuje inicjatywy mające na celu ograniczenie emisji metanu do 

atmosfery. Do stacji odmetanowania trafia metan ujmowany na dole kopalń w sieć 

rurociągów odmetanowania. Mieszanka gazowa o odpowiednich parametrach ze 

stacji odmetanowania przesyłana jest do ZEC S.A. w Katowicach w celu zasilania 

instalacji silników gazowych z generatorami energii elektrycznej oraz kotłów 

gazowych. 
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Ilość zagospodarowanego gazu wynika 

z możliwości pozyskania metanu z wyrobisk 

górniczych, a także z potrzeb ruchowych ZEC. 

W 2013r. ograniczono w ten sposób emisję 

metanu do atmosfery z kopalni Mysłowice-

Wesoła o ok. 9,5 mln m3, a w 2014r. o ok 10,5 

mln m3. W kopalni Murcki-Staszic w 2013r. 

ograniczono emisję metanu do atmosfery 

o ok. 9,3 mln m3, a w 2014r. ok. 9,7 mln m3. 

Natomiast w kopalni Wujek ruch Śląsk w 2013 r. ograniczono emisję metanu do 

atmosfery o ok 0,8 mln m3, a w 2014 r. o ok 7,5 mln m3. Ponadto, realizowane są 

inwestycje w oddziałach ZEC S.A. przy kopalni Wujek (ruch Wujek), gdzie 

zabudowana została instalacja do spalania metanu oraz stacja odmetanowania. 

Emisja substancji negatywnie oddziałujących na warstwę ozonową dotyczy 

czynnika chłodniczego używanego w klimatyzatorach, a którym są HFC – 

wodorofluorowęglowodory (R 407c i 410a). Poniższa tabela zawiera emisję wg 

stwierdzonych ubytków czynnika chłodzącego.  

Łączna emisja HFC [kg] 2011 2012 2013 2014 

KWK Murcki-Staszic 534 306 373 540 

KWK Mysłowice-Wesoła 713 826 463 516 

KWK Wujek 1 617 1 617 851 1 070 

KWK Wieczorek - - - - 

KHW S.A. 2 864 2 749 1 687 2 126 

Poniższa tabela zawiera informacje o emisjach innych istotnych związków 

emitowanych do powierza wg zestawień z corocznych raportów dla Krajowego 

Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.  

 

Łączna emisja 

Murcki-Staszic 
Mysłowice-

Wesoła 
Wujek Wieczorek 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Fluor i jego związki 
nieorgan.(jako HF) 
[kg/rok] 

0,0 0,0 22 22 - - 17 10 

Fluorowęglowodory 
(HFC) kg/rok 

0,0 0,0 463 516 851 1 070 - 3 

Niemetanowe lotne 
związki org. 
(NMLZO) [kg/rok] 

0,4 0,4 3 3 - - - - 

Pył zawieszony 
PM10 [kg/rok] 

4 481 5 272,8 163 159 1 468 1 383 - - 

Pył zawieszony 
całkowity TSP 
[kg/rok] 

4 081 5 172,8 211 183 - - 1 543 1 941 

Tlenek węgla (CO) 
[kg/rok] 

22,0 16,0 5 5 1 003 703 108 106 

Tlenki azotu 
(NOx/NO2) [kg/rok] 

45,1 29,1 35 36 31 28 31 678 

4. Odpady 

Odwołanie do GRI EN 2, EN 22 

Zakłady KHW S.A. działają w oparciu o wszystkie niezbędne pozwolenia i decyzje 

dotyczące gospodarki odpadami oraz wywiązują się z zawartych w nich 

postanowień. Poniższa tabela zawiera zestawienie łącznej ilości wytworzonych 

odpadów wg miejsca powstania i typu. 

 

Wytworzone 
odpady 

Lata 
KWK 

Murcki-
Staszic 

KWK 
Mysłowice-

Wesoła 
KWK Wujek 

KWK 
Wieczorek 

KHW S.A. 

Odpady 
niebezpieczne 
[Mg] 

2011 26,61 24,07 27,97 24,00 102,65 

2012 39,36 36,94 45,90 37,00 159,20 

2013 12,67 10,47 27,50 11,00 61,64 

2014 27,77 14,10 21,80 29,00 92,67 
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Odpady inne niż 
niebezpieczne 
[Mg] 

2011 13 804 28 585 71 039 32 171 145 599 

2012 9 125 22 790 74 649 26 371 132 935 

2013 9 950 13 028 73 384 26 171 122 533 

2014 16 595 18 950 22 048 42 321 99 914 

Odpady 
wydobywcze 
[Mg] 

2011 1 158 432 355 459 459 155 215 295 2 578 341 

2012 1 536 881 322 588 456 131 214 100 2 529 700 

2013 1 475 751 405 900 377 900 212 486 2 472 037 

2014 1 424 702 334 325 445 000 206 690 2 410 717 

Zakłady górnicze stosują następujące metody postępowania z odpadami: 

 poddawanie odpadów odzyskowi w zakładach, głównie poprzez ich 

zagospodarowanie na dole kopalń, 

 odpłatne przekazanie odpadów do firm obcych, posiadających odpowiednie 

zezwolenia, 

 czasowe magazynowanie odpadów na terenach kopalń.  

Ponadto, kopalnie przyjmują do zagospodarowania pod powierzchnią ziemi odpady 

firm obcych. Poniższa tabela zawiera zestawienie ilości odpadów 

zagospodarowanych przez poszczególne zakłady wg wskazanych metod 

postępowania z odpadami.  

Przeprowadzono także badania własności fizyko-mechanicznych kamienia z kopalń 

KHW S.A., podczas których stwierdzono korzystne jego właściwości dla możliwości 

produkcji kruszyw budowlanych i drogowych, których sprzedaż może stanowić 

dodatkowe źródło dochodów Grupy. Szacuje się, że od 2015 roku sprzedaż kruszyw 

użytkowych wraz z zagospodarowaniem kamienia na kopalni wyniesie ok. 20-25% 

całości wytwarzanego odpadu. W tym celu wybudowana została w KWK Wujek 

linia technologiczna do produkcji certyfikowanych kruszyw z odpadów 

wydobywczych, głównie pod budownictwo drogowe.  

 

Zagospodarowane 
odpady 

Lata 
KWK 

Murcki-
Staszic 

KWK 
Mysłowice-

Wesoła 

KWK 
Wujek 

KWK 
Wieczorek 

KHW S.A. 

Poddane 
odzyskowi na 
kopalni [Mg] 

2011 131 515 115 006 565 368 87 777 899 666 

2012 129 612 202 706 695 806 69 594 1 097 718 

2013 109 868 170 323 48 824 122 157 451 172 

2014 195 551 102 545 59 000 175 943 506 039 

Przekazane na 
zewnątrz [Mg] 

2011 1 099 299 346 940 5 022 186 417 1 637 687 

2012 1 440 774 324 690 4 452 170 023 1 939 939 

2013 1 376 171 418 979 338 525 145 095 2 278 770 

2014 1 186 413 334 750 394 821 164 746 2 080 730 

Magazynowane 
tymczasowo *) 
[Mg] 

2011 2 393 4 572 125 717 26 725 159 407 

2012 2 467 6 735 79 636 61 900 150 738 

2013 2 651 5 932 63 933 59 686 132 202 

2014 144 7 404 18 227 5 747 31 522 

*) Wg stanu na 31.12.xxxx 

Od 2012 roku funkcjonuje w Spółce system informatyczny ODZYSK, który służy do 

ewidencji i rozliczania odzyskanych materiałów z likwidowanych miejsc na dole 

kopalni. Materiały te podlegają wtórnemu zużyciu. Ewidencja pozwala na 

identyfikację ilości i rodzaju posiadanych materiałów, co pozwala zmniejszyć koszt 

zakupu nowych materiałów.  

5. Wydatki i inwestycje na środowisko 

Odwołanie do GRI EN 30 

Poniższa tabela zawiera zestawienie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska 

przez KHW S.A. w latach 2008 – 2014. 
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Opłaty za korzystanie ze środowiska  [tys. PLN] 2011 2012 2013 2014 

KWK Murcki-Staszic 512,1 616,8 2 035,8 2 341,0 

KWK Mysłowice-Wesoła 2 696,7 2 505,7 2 749,6 2 740,3 

KWK Wujek 423,2 354,6 404,9 365,9 

KWK Wieczorek 123,0 161,3 181,3 137,0 

KHW 3 755,0 3 638,4 5 371,6 5 584,2 

KHW S.A. prowadzi inwestycje w zakresie zmniejszenia wpływu działalności na 

środowisko naturalne i otocznie zakładów górniczych. Poniżej opisano wybrane, 

główne przedsięwzięcia realizowane w powyższym celu. 

 Modernizacja oczyszczalni Kremer przy kopalni Mysłowice-Wesoła (lata 

realizacji 2004 – 2011). Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do 

końca 2011 r. wyniosły 1 253,9 tys. zł. 

 Zagospodarowanie wód dołowych i odpadów uwodnionych w zrobach kopalni 

Mysłowice-Wesoła poprzez rozbudowę sieci rurociągów tłocznych, 

modernizację instalacji przy szybie WACŁAW (lata realizacji 2011–2020). 

Zadanie polega w głównej mierze na rozbudowie systemu instalacji zatłaczania 

mieszanin popiołowo–wodnych w wyrobiskach podziemnych, co pozwala na 

zagospodarowanie większej ilości odpadów i wód słonych w zrobach kopalni. 

Wielkości te uzależnione są przede wszystkim od ilości podsadzanych ścian 

oraz warunków hydrogeologicznych i górniczych. Nakłady poniesione od 

początku realizacji zadania do końca 2014 r. wyniosły 2 324,1 tys. zł. 

 Budowa ekranów akustycznych przy zwałach węgla KWK Wujek, ruch Wujek 

(lata realizacji 2009 – 2011). Inwestycja zlokalizowana jest w Katowicach, na 

terenie kopalni Wujek, w bezpośrednim sąsiedztwie zwałów węgla. Od strony 

południowej znajdują się zabudowania przemysłowe oraz mieszkaniowe. 

Zespół ekranów akustycznych o długości ok. 158 m i wysokości ok. 8,2 m służy 

wyeliminowaniu uciążliwości hałasu generowanego przez urządzenia pracujące 

na terenie zakładu górniczego. Koszt inwestycji wyniósł 669 tys. zł. 

 Modernizacja stacji wentylatorów głównych w KWK Wujek (lata realizacji 2002 

– 2014). Efektem realizacji zadania jest zmniejszenie emisji hałasu o ok. 5dB 

w porze nocnej, co potwierdzają przeprowadzone w styczniu 2014 r pomiary 

emisji hałasu. Koszt inwestycji wyniósł 14 075 tys. zł. 

 Modernizacja wraz z zabudową urządzeń płynnej regulacji wentylatora szybu V 

– KWK Murcki-Staszic, ruch Staszic (lata realizacji 2007 – 2020). Efektem 

realizacji zadania będzie zmniejszenie emisji hałasu o ok. 8 dB. Nakłady 

poniesione od początku realizacji zadania do końca 2014 r. wyniosły 2 753,4 

tys. zł. 

 Niwelacja, rekultywacja i zalesienie terenu po rozbiórce hałdy – efektem 

ekologicznym zadania będzie zrekultywowanie terenu o powierzchni ok. 21,8 

ha – KWK Mysłowice–Wesoła, ruch Wesoła (lata realizacji 2015 – 2023). Na 

obecnym etapie zadania nie można określić wartości kosztorysowej i nakładów 

na poszczególne lata (po wyłonieniu wykonawcy na projekt i realizację 

zadania, zostanie sporządzony m. in. kosztorys i harmonogram prac, co 

umożliwi określenie wartości kosztorysowej oraz nakładów na poszczególne 

lata). 

 Techniczna rekultywacja terenów leśnych w oddz. 31b, 31c oraz 22k związana 

z usuwaniem szkód górniczych w potoku Bolina Płd. I (realizacja w 2018 r.) – 

efektem ekologicznym zadania będzie niwelacja oraz przygotowanie terenu 

o powierzchni 0,86 ha do produkcji leśnej – KWK Wieczorek. Planowany koszt 

rekultywacji 400 tys. zł. 

 Utrzymanie zwałowiska w Katowicach-Kostuchnie (lata realizacji 2012–2020) – 

rekultywacja zwałowiska została wykonana w 2007r. (powierzchnia 

zrekultywowana 20 ha), obecnie prowadzona jest realizacja zadania polegająca 

na utrzymaniu zwałowiska poprzez między innymi czyszczenie rowów, 

osadników itp. – KWK Murcki-Staszic, ruch Boże Dary. Nakłady poniesione od 

początku realizacji zadania do końca 2014 r. wyniosły 144,7 tys. zł. 

 Przywrócenie do stanu właściwego fragmentu terenu górniczego KWK Murcki-

Staszic, oznaczonego w mpzp symbolami P1 i P2, zlokalizowanego przy ul. 
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Leśników w Katowicach-Murckach, stanowiącego działki nr 214/39 i 315/35, 

będące we władaniu KHW S.A. KWK Murcki-Staszic (lata realizacji 2014–2015). 

Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do końca 2014 r. wyniosły 

36,3 tys. zł. 

 Rekultywacja osadników Krystyna – zadanie realizowane w latach 2005-2016. 

Rekultywacja przedmiotowego zadania została zakończona w 2012 r., obecnie 

prowadzone są prace pielęgnacyjne. Nakłady poniesione od początku realizacji 

zadania do końca 2014r. wyniosły 6 450,4 tys. zł. 

6. Zużycie energii 

Odwołanie do GRI EN 4, EN 5 

Jednym z celów przyjętych w strategii Spółki jest poprawa efektywności 

energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii przypadającej na jednostkę 

produkcji. W związku z tym KHW podejmuje następujące działania: (I) 

systematyczne ograniczenie jednostkowego zapotrzebowania na media 

energetyczne (automatyzacja pracy, regulacja parametrów, stosowanie bardziej 

efektywnych źródeł światła, zakup urządzeń i maszyn nowej generacji, controlling 

w zakresie optymalizacji opłat stałych, zastosowanie innowacyjnych technologii); 

(II) ulepszanie i rozbudowa systemów kontroli oraz nadzoru zużycia mediów 

energetycznych w zakresie pomiaru, wizualizacji, rejestracji i archiwizacji; (III) 

modernizacje: ogrzewania szybów, węzłów cieplnych i regulacji ciepła, stacji pomp 

głównego odwadniania i przewietrzania kopalń oraz układów przygotowania wody 

kąpielowej; (IV) kontynuacja procesu doskonalenia funkcjonowania Centralnej 

Dyspozytorni Energetycznej zlokalizowanej przy KWK Wujek. 

Pośrednie zużycie energii stanowi niemal całe zużycie energii w KHW S.A. Spółka 

pozyskuję energię od zewnętrznych dostawców w postaci energii elektrycznej, 

energii cieplnej oraz w niewielkich ilościach w postaci paliw płynnych. 

Energia elektryczna, która stanowi większość energii zużywanej przez KHW S.A. jest 

wytwarzana z następujących nośników energii pierwotnej. 

 

Systematyczny i ukierunkowany proces zarządzania mediami energetycznymi 

w KHW S.A. rozpoczął się w 1996 r., tj. 3 lata po utworzeniu Spółki.  

W ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania spółki prowadzono wiele zadań 

przygotowujących centralizację zarządzania mediami na poziomie biura zarządu 

KHW S.A. W tym czasie przystosowywano metodykę i systemy rozliczeń, 

zabudowywano podstawowe układy pomiarowo – rozliczeniowe, wydzielono 

kotłownie ze struktur kopalń i utworzono spółkę zależną Zakłady Energetyki 

Cieplnej S.A. 

Następne 4 lata po szeregu wewnętrznych audytów to usuwanie tzw. rezerw 

prostych (minimalizacja opłat stałych i eliminacja zbędnych urządzeń), 

a oszczędności i podniesienie efektywności energetycznej mogły być dokonywane 

bez konieczności ponoszenia znacznych wydatków.  

W 2002r. po zewnętrznym audycie wykonanym przez firmę EM&CA S.A. 

z Warszawy KHW S.A. jako 14 firma w Polsce wszedł na Konkurencyjny Rynek 

Energii Elektrycznej (KREE) wg zasady dostępu stron trzecich do sieci (tzw. TPA) 

i rozpoczął zakupy w sposób pozataryfowy wymagający bardzo dokładnego 

planowania, inwestycji modernizacyjnej układów pomiarowo – rozliczeniowych 27 

głównych przyłączy elektroenergetycznych i układów transmisji danych 
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pomiarowych oraz powołania Centralnej Dyspozytorni Energetycznej w formie 6 – 

cio osobowego Zespołu Zarządzania Energią przy KWK Wujek Ruch Wujek.  

Z dniem 1 stycznia 2004r. uruchomiono „Program reorganizacji zarządzania 

mediami energetycznymi kopalń KHW S.A.” celem którego, jest stała racjonalizacja 

ilościowo – kosztowa mediów energetycznych zużywanych w działalności 

produkcyjnej KHW S.A. Program jest realizowany do dnia dzisiejszego. Zakres 

mediów podlegających reorganizacji zarządzania w ramach programu obejmuje 

energię elektryczną, energię cieplną, sprężone powietrze oraz wodę pitną. Poniższe 

wykresy prezentują dynamikę zużycia energii elektrycznej i cieplnej w latach 1996 – 

2013.  

 

 

 

 

 

 

 

W ramach poprawy efektywności energetycznej oraz w zakresie kompensacji mocy 

biernej zrealizowane i planowane do wykonania w najbliższym czasie są 

następujące przedsięwzięcia. 

 Modernizacja zestawów pompowych w głównym odwadnianiu poziom 630m 

przy szybie Roździeński KWK Wieczorek. Realizacja inwestycji spowoduje 

oszczędności energii, min. 1533 MWh/rok. 

 Modernizacja oświetlenia na powierzchni kopalń KHW S.A. – montaż lamp 

w technologii LED. Realizacja inwestycji spowoduje oszczędności energii, min. 

3054 MWh/rok. 

 Modernizacja wentylatorów głównych na szybach w KWK Wujek (zadanie 

zrealizowane w 2014 r.). Realizacja inwestycji spowodowała oszczędności 

energii, min. 2659 MWh/rok.   

 I etap budowy Centralnego Układu Kompensacji zrealizowany został w KWK 

Mysłowice - Wesoła oraz KWK Wieczorek. Uzyskany efekt to obniżenie 

ponoszonych opłat za ponadnormatywny pobór energii biernej. 

 W 2016 roku planowana jest budowa Centralnego Układu Kompensacji w KWK 

Murcki-Staszic, co spowoduje znaczące obniżenie ponoszonych opłat. 

V. Klienci i produkty 

Odwołanie do GRI PR 1, PR 5, EN 26 

Zgodnie z Polityką Energetyczną dla Polski do roku 2030, sektor energetyki 

zawodowej powinien utrzymać  zapotrzebowanie na węgiel na obecnym poziomie, 

z tym że jego procentowy udział w strukturze zużycia surowców energetycznych 

będzie malał. Zgodnie z Unijną Dyrektywą IED od roku 2016 sektor energetyczny, 

ciepłownie, odbiorcy przemysłowi mają obowiązek wprowadzenia pełnego 

odsiarczania węgla lub spalania węgla o niskiej zawartości siarki. Ze względu na 

niski poziom siarki w wydobywanym węglu energetycznym KHW S.A. jest 

preferowanym dostawcą do klientów z tego segmentu rynku. 
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KHW S.A. ocenia wpływ produktów Spółki na zdrowie i bezpieczeństwo na 

wszystkich etapach cyklu życia dla 100% produktów. Prowadzone uzgodnienia 

pomiędzy Spółką a odbiorcami produktów dotyczą między innymi sposobów 

maksymalizowania skutków technologicznych a ewentualne doradztwo czy 

konsultacje zaczynają się już na etapie projektów i konstruowania planów 

inwestycyjnych zarówno po stronie producenta jak i użytkownika dostarczanych na 

rynek produktów. Spółka dąży do zmniejszania negatywnych skutków 

wykorzystywania jej produktów poprzez szczególną dbałość o ich jakość, zwłaszcza 

w odniesieniu do odpowiedniej kaloryczności węgla oraz niskiej zawartości siarki.  

Ponadto, koncentrując komunikację marketingową i ofertę na produktach 

o najniższym z możliwych poziomów zanieczyszczeń (w tym Kwalifikowane Paliwa 

Węglowe), KHW S.A. przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród 

użytkowników węgla.  

Stała, ciągle rozszerzana i pogłębiana współpraca KHW S.A. z  producentami 

urządzeń produkujących energię z węgla w  sposób bezpośredni przyczynia się do 

jego ekologicznego wykorzystania (nie tylko węgla produkowanego w  kopalniach 

KHW S.A.). Uczestnictwo Spółki w sformalizowanym współdziałaniu producentów 

węgla i kotłów węglowych w ramach Platformy Producentów Paliw i Urządzeń 

Grzewczych na  Paliwa Stałe przy Polskiej Izbie Ekologii jest jednym z ważnych 

dowodów zaangażowania Spółki w  procesy proekologiczne.  

 Faza życia produktu  Czy oceniany jest wpływ 

Opracowanie koncepcji produktu Tak 

Prace badawczo-rozwojowe Tak 

Uzyskanie certyfikatów Tak 

Wytwarzanie i produkcja Tak 

Marketing i promocja  Tak 

Składowanie, dystrybucja i dostawa Tak 

Użytkowanie i obsługa Tak 

Wycofanie z użytkowania, ponowne wykorzystanie lub recykling  Tak 

Parametry jakościowe wszystkich produktów oferowanych przez Spółkę są 

uzgodnione w zawieranych kontraktach oraz potwierdzone odpowiednimi 

certyfikatami jakościowymi dla każdej z dostaw.  

Informacje o produkcie wymagane przez regulacje   Tak Nie 

Pochodzenie składników produktu lub usługi   

Skład, w szczególności w przypadku substancji, które mogłyby mieć 
wpływ środowiskowy lub społeczny 

 
 

Bezpieczeństwo użytkowania produktu lub usługi   

Wycofanie produktu z użytkowania i wpływ środowiskowy / społeczny   

KHW S.A. stosuje usystematyzowane podejście do kwestii zarządzania relacjami 

z klientami. We wszystkich zakładach Spółki, wdrożono szereg rozwiązań 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających budowę i  utrzymanie 

korporacyjnego systemu CRM. Niezależnie od realizacji niezbędnych funkcji 

marketingowych i  sprzedażowych w KHW S.A. prowadzony jest monitoring 

produkcji i stanu relacji z klientami. Badania potrzeb, opinii, lojalności i stopnia 

spełnienia oczekiwań klientów realizowane są odrębnie dla każdej z  programowo 

wyodrębnionej grupy klientów. Pogłębiona analiza uzyskiwanych danych oraz 

realne działania oparte na wnioskach z badań przyczyniają się do dostarczania na 

rynek produktów najwyższej jakości (w porównaniu do ofert konkurentów 

zgodnych ze standardami KHW S.A.), spełniających oczekiwania klientów.  

Wskaźnik reklamacji utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, co obrazują jego 

wartości w latach 2009-2014. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wskaźnik reklamacji [%] 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 
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Zastosowane podejście do oceny satysfakcji klientów 

Informacja na temat praktyk stosowanych w całej organizacji w celu oceny i utrzymania satysfakcji 
klientów.  

Częstotliwość pomiaru satysfakcji klienta 
Raz w roku oraz w oparciu o dane uzyskiwane od 
sprzedawców i kierowane do Spółki przez mail: 
opiniaklientow@khw.pl 

Standardowe wymogi dotyczące metodyki prowadzenia 
badań 

Badanie typu omnibus dostosowane do aktualnych 
w danym okresie standardów badawczych 
i zapotrzebowania deklarowanego przez pion sprzedaży 
i kierownictwo Spółki 

Mechanizmy umożliwiające klientom przekazywanie 
informacji zwrotnych 

Badania opinii, satysfakcji, bezpośredni kontakt 
z pracownikami sprzedaży, skrzynka opinia 
klientów@khw.pl, konferencje, sympozja, wizyty  

Wyniki lub główne wnioski z badań  

Podstawowymi czynnikami determinującym opinie i postawy klientów są: 

 parametry jakościowe oferowanych produktów, 

 jakość obsługi klientów,  

 wieloletnie relacje handlowe oraz doświadczenia z dotychczasowej współpracy, 

 relacja jakość – cena oferowanych produktów, 

 dystrybucja, 

 elastyczność rynkowa uwzględniająca zdarzenia rynkowe i epizody po stronie klientów. 

Istotną kwestią jest standaryzacja i stabilizacja parametrów jakościowych oferowanych produktów (w długim 

okresie czasu. Wskaźnik CSI w raportowanym okresie czasu mieścił się w przedziale 73% - 87%.  Uśrednione 

wyniki badań dotyczą wszystkich segmentów rynku. Najniższy poziom wskaźnika CSI dotyczy pomiarów 

dokonanych wśród klientów wag samochodowych na kopalniach, natomiast górną granicę wyznaczają wyniki 

pomiarów zrealizowanych  wśród klientów z energetyki i nabywców węgla w składach sieci sprzedaży ASW KHW 

S.A. Zaprezentowane rezultaty potwierdzają skuteczność podejmowanych działań. Segment energetyki obejmuje 

kluczowych klientów Spółki, a obsługę klientów z rynku komunalno-bytowego programowo przeniesiono 

z zakładów KHW S.A. do zewnętrznych nadzorowanych przez Spółkę podmiotów, tj. Autoryzowanych 

Sprzedawców Węgla KHW SA. 

Zidentyfikowane kategorie produktów lub miejsca prowadzenia działalności, których dotyczą wyniki 
badań 

Badanie obejmuje wszystkie kategorie produktów i wszystkie kanały dystrybucji.  

W trakcie realizowanych przez KHW S.A. badań rynku zidentyfikowano oczekiwania 

klientów dotyczące rozpoznawalności produktów handlowych KHW S.A. jako 

gwarancji jakości. W związku z powyższym rejestrowane są znaki towarowe 

identyfikujące wybrane, specyficzne produkty Spółki. Łącznie w Urzędzie 

Patentowym RP zarejestrowano dwanaście graficznych znaków towarowych 

odnoszących się do określonych produktów KHW S.A. Wśród najbardziej 

rozpoznawalnych i aktualnie wykorzystywanych znaków wymienić należy Polskie 

Paliwa Węglowe, Ekoret, i Ekofins. 

 

 

 

 

VI. Dostawcy 

Odwołanie do GRI EC 6 

Najważniejszymi dostawcami Spółki są dostawcy usług transportowych, 

remontowych, górniczych oraz materiałów, urządzeń i maszyn na cele inwestycyjne 

i remontowe, takich jak obudowy zmechanizowane, kombajny ścianowe, 

przenośniki ścianowe, kompleksy ścianowe, kompleksowe wyposażenie 

chodników, gazy techniczne, materiały ogniotrwałe oraz wyroby stalowe. 

W ocenie KHW, relacje z dostawcami nie powodują uzależnienia Grupy od żadnego 

z dostawców w sposób, który negatywnie mógłby wpłynąć na działalność Spółki. 

Wynika to ze stosunkowo dużej konkurencji firm górniczych i okołogórniczych 

w zakresie dostaw i świadczenia wszelkiego rodzaju usług  na rzecz spółek 

górniczych. 
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W przypadku KHW, z uwagi na wartość udzielanych zamówień, dostawcy 

realizujący dostawy o znacznej wartości są obligatoryjnie wybierani w trybie 

zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Oferty 

mogą zgłaszać wszyscy dostawcy spełniający określone wymagania zamawiającego. 

Na przestrzeni ostatnich dwóch  lat  największymi dostawcami maszyn i urządzeń 

były zdecydowanie dwie duże grupy kapitałowe: Grupa KOPEX oraz Grupa FAMUR. 

Obydwie Grupy  już od kilku lat  są dominującymi dostawcami, jednak wartość 

zawartych  w ostatnim okresie umów, z uwagi na trudną sytuację górnictwa 

i ograniczoną ilość inwestycji, była niższa  niż w poprzednich latach. Spółka 

współpracuje również z innymi dostawcami maszyn i urządzeń.  

Usługi w zakresie robót górniczych, z których korzysta Spółka, związane były 

głównie z wykonywaniem takich robót jak przebudowy, drążenie wyrobisk oraz 

realizacją robót przygotowawczych czy udostępniających pokłady. Zaznaczyć należy 

jednak, że w/w firmy bardzo często uczestniczyły w przetargach wspólnie lub 

tworząc konsorcja. Kontrakty  na realizacje robót górniczych zawierano z reguły  na 

okres od kilku miesięcy  do dwóch lat. 

Usługę wykonywania przewozu węgla transportem kolejowym z kopalń 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. lub innych lokalizacji wskazanych przez 

KHW S.A. do wyznaczonych odbiorców powierzono firmom na podstawie 

zawartych umów ramowych.  

W przypadku KHW, z uwagi na wartość udzielanych zamówień, dostawcy są 

obligatoryjnie wybierani w trybie przetargowym  zgodnie z ustawą „Prawo 

zamówień publicznych”. Oferty mogą zgłaszać wszyscy dostawcy spełniający 

wymagania zamawiającego określone co do danego postępowania. Sporadycznie 

zamówienia udzielane są w trybie „z wolnej ręki”  - z reguły wykonawcom 

świadczącym specjalistyczne usługi  jak np. firmie  CSRG S.A. z Bytomia , która 

dostarcza  usługi  z  zakresu ratownictwa górniczego - utrzymanie w ciągłej 

gotowości służb ratowniczych CSRG S.A. dla kopalń KHW S.A. 

VII. Społeczeństwo 

Grupa jest świadoma odziaływania prowadzonej działalności na jakość życia 

społeczności lokalnych, zwłaszcza tych usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

zakładów górniczych. KHW S.A. podejmuje zdywersyfikowane działania w zakresie 

właściwego kształtowania charakteru tych relacji.  

Odwołanie do GRI SO 1, EC 8 

Grupa dąży do poprawy relacji z otoczeniem, zwłaszcza społecznościami lokalnymi. 

Niniejszy raport jest również narzędziem komunikacji, które KHW ma nadzieję 

rozwijać w kolejnych edycjach.  

KHW prowadzi działania w zakresie minimalizacji efektów eksploatacji podziemnej, 

głównie poprzez zabezpieczanie obiektów infrastruktury naziemnej a także 

naprawę powstałych szkód górniczych. Ponadto, w wielu miejscach instalowane są 

ekrany dźwiękochłonne, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się hałasu 

emitowanego przez zakłady Spółki.  

VIII. Ekonomia 

Spółka publikuje dane finansowe zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane, 

które są przygotowywane według polskich standardów sprawozdawczości 

finansowej. Całość sprawozdań rocznych jest dostępna w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej KHW S.A.  

1. Dane finansowe  

Poniższa tabela zawiera dane finansowe w podziale na poszczególne kategorie, 

sporządzone zgodnie ze standardami MSSF i MSR. Dane są podane w PLN.  
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Pozycja 2011 2012 2013 2014 

Przychody ze sprzedaży 3 807 444 031 3 642 803 281 3 646 106 348 3 388 029 685 

Węgiel  3 693 417 244 3 515 103 951 3 515 050 305 3 272 576 537 

Pozostałe usługi i produkty 63 663 246 67 265 696 72 357 890 82 892 102 

Towary i materiały 50 363 541 60 433 635 58 698 153 32 561 046 

Przychody z inwestycji finansowych  6 838 322 9 813 466 7 152 360 13 731 686 

Dywidendy otrzymane  5 585 923 7 906 281 4 819 010 12 722 485 

Odsetki bankowe  896 835 1 534 145 1 918 560 618 514 

Wynajem nieruchomości  355 564 373 040 415 060 390 687 

Przychody ze sprzedaży aktywów  28 707 588 8 323 034 11 395 467 15 367 435 

Sprzedaż udziałów i akcji  5 812 300 3 686 400 0 1 

Sprzedaż środków trwałych i wnip 22 895 288 4 636 634 7 934 857 10 708 638 

Przychody z likwidacji  4 205 903 2 466 217 3 460 610 4 658 796 

Koszty operacyjne  1 398 957 033 1 602 621 480 1 587 708 344 1 405 962 275 

Materiały  454 194 869 482 951 418 487 095 346 416 138 140 

Energia  244 708 189 263 270 409 244 521 092 210 939 514 

Usługi obce 634 240 658 773 626 476 770 549 237 684 654 980 

Szkolenia  6 243 928 6 448 466 4 969 028 4 241 893 

Świadczenia bhp 13 584 661 14 131 580 12 166 591 11 636 259 

Pozostałe koszty 45 984 727 62 193 131 68 407 050 78 351 489 

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze  1 796 907 024 1 711 239 035 1 638 202 272 1 492 311 175 

Wynagrodzenia  1 450 489 040 1 349 255 964 1 286 014 062 1 154 267 398 

Narzuty na wynagrodzenia  239 770 087 258 980 365 251 958 182 241 236 196 

Odpis na ZFŚS 26 871 970 26 000 839 24 323 483 23 449 618 

Posiłki profilaktyczne  72 486 641 68 931 456 67 860 137 64 747 154 

Ochrona zdrowia 5 743 271 5 582 395 5 472 993 6 085 964 

Inne świadczenia  1 546 016 2 488 017 2 573 414 2 524 486 

Płatności na rzecz inwestorów 55 322 991 46 283 376 83 566 937 70 130 942 

Wypłata z zysku 29 254 860 7 469 697 8 716 048 0 

Odsetki i prowizje od kredytów, obligacji i inne 26 068 131 38 813 679 74 850 889 70 130 942 

Płatności na rzecz instytucji państwowych 88 589 392 105 579 004 105 535 780 98 471 003 

Podatki i opłaty 90 717 442 92 997 523 95 349 831 96 602 908 

Podatek dochodowy  -2 128 050 12 581 481 10 185 949 1 868 095 

Inwestycje w społeczność  69 885 131 052 2 604 333 2 905 113 

2. Ryzyko zmian klimatycznych  

Odwołanie do GRI EC 2 

Spółka rozważa ryzyko wprowadzenia regulacji prawnych, będących odpowiedzią 

na szacowane zmiany klimatyczne. Podstawowe czynniki ryzyka są związane 

z opłatami za emisję niektórych substancji szkodliwych dla środowiska, które mogą 

w przyszłości mieć istotny wpływ na ocenę rentowności produkcji energii z węgla 

kamiennego. Obecna polityka oraz brak jednoznacznych wytycznych na szczeblu 

Unii Europejskiej nie pozwala precyzyjnie oszacować skutków finansowych 

przyjęcia dedykowanych rozwiązań prawnych. Generalnie można uznać, że ryzyko 

związane z polityką klimatyczną traktowane jest jako zagrożenie.  

Zgodnie z Unijną Dyrektywą IED, od roku 2016 sektor energetyczny, ciepłownie 

i odbiorcy przemysłowi mają obowiązek wprowadzenia pełnego odsiarczania węgla 

lub spalania węgla o niskiej zawartości siarki. Z uwagi na wysoki udział w ofercie 

KGK produktów o niskiej zawartości siarki (zasiarczenie poniżej 0,6%), a przy tym 

wysokiej kaloryczności, Spółka posiada istotny czynnik przewagi konkurencyjnej. 

W Polsce węgiel nadal będzie pełnił rolę stabilizatora bezpieczeństwa 

energetycznego, będąc ważnym składnikiem strategii rozwoju kraju. Węgiel jest 

głównym paliwem pierwotnym w Polsce, gwarantując wysoki stopień niezależności 

energetycznej.  Ponad 90% zużywanej energii elektrycznej i ponad 80% produkcji 
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ciepła w Polsce generowane jest z węgla, w tym ok. 60% z węgla kamiennego. Rola 

węgla jako podstawowego źródła energii została podkreślona w „Polityce  

Energetycznej  Polski do roku 2030”. Oczekuje się, że struktura źródeł wytwarzania 

energii nie zmieni się istotnie do 2020 roku, m.in. ze względu na długi cykl 

inwestycyjny w sektorze wytwarzania energii.  

3. Zewnętrzne wsparcie finansowe  

Odwołanie do GRI EC 4 

W odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego, na mocy Rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. 

UE.L.2014.187.1), które zastąpiło obowiązujące do dnia 30 czerwca 2014r. 

Rozporządzenie nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 

wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie 

w sprawie wyłączeń blokowych - Dz. U. UE.L.2008.214.3), pomoc publiczna jest 

dopuszczalna na zasadach ogólnych we wszystkich rodzajach pomocy z wyjątkiem 

pomocy regionalnej.  

Dodatkowo w dniu 1 stycznia 2014r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 

NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które znosi zakaz stosowania 

w górnictwie tzw. pomocy de minimis. Jednocześnie w przedmiotowym 

rozporządzeniu pułap dopuszczalnej pomocy 200 000 euro został określony dla 

przedsiębiorcy zdefiniowanego jako „jedno przedsiębiorstwo" obejmujące 

wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane. Oznacza to iż pomoc 

w wysokości 200 tys. euro jest liczona łącznie dla KHW S.A. i jego spółek 

powiązanych. 

Sektor górniczy może również korzystać z pomocy ujętej w Decyzji Rady Europy 

z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie 

niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz.U.UE.L.2010.336.24) zatwierdzanej 

kolejnymi Decyzjami Komisji Europejskiej. 

Na gruncie krajowym dopuszczalność pomocy dla sektora jest ustalana 

w szczególności w oparciu o Ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla 

kamiennego (Dz.U.2015.410 t.j.) i jej przepisy wykonawcze. Udzielane wsparcie 

podlega również rygorom Ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej 

z dnia 30 kwietnia 2004 roku (Dz.U.2007.59.404 t.j.).  

Wartość dopuszczalnej pomocy dla poszczególnych spółek węglowych została 

określona w kolejnych Decyzjach Komisji Europejskiej. Obecnie obowiązująca jest 

Decyzja K(2011)8280 Pomoc państwa SA.33013 (2011/N) - Polska; Pomoc państwa 

dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2011-2015.  

Pomoc publiczna otrzymywana w okresie lat 2013-2015 przyznawana była na 

podstawie Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz.U.2015.410 

t.j.), Rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla 

przemysłu węglowego (Dz.U.UE.L.02.205.1) oraz Decyzji Rady w sprawie pomocy 

państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla 

(Dz.U.UE.L.2010.336.24), jak również kolejnych Decyzji Komisji Europejskiej. 

Podlegała również rygorom Ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy 

publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 roku (Dz.U.2007.59.404 j.t.). 

W ramach pomocy publicznej Grupie Kapitałowej zostało przekazane 

dofinansowanie w wysokości: 

 w 2013 roku   7 093 tys. PLN, 

 w 2014 roku    7 427 tys. PLN, 

 w okresie 6 m-cy 2015 roku 3 177 tys. PLN. 

Dotacje z budżetu państwa w ramach programu pomocowego dla górnictwa 

KHW S.A. co roku przekazuje do ARP S.A. w ramach pomocy zatwierdzonej Decyzją 

KE oraz Ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego zapotrzebowanie 

na dotacje na finansowanie świadczeń pracowniczych i szkód górniczych. Dotacje 

te są udzielane w ramach dostępnych środków Ministerstwa Gospodarki. W roku 

2014 Spółka otrzymała z tytułu roszczeń pracowniczych pomoc w wysokości 1 944 

tys. PLN, w tym: (i) węgiel w naturze 229 tys. PLN, (ii) renty wyrównawcze 1 715 
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tys. PLN. Natomiast w roku 2015 została zawarta umowa o przekazanie dotacji 

budżetowej na finansowanie w 2015r. bezpłatnego węgla w naturze oraz rent 

wyrównawczych na kwotę 1 758 tys. PLN w całości przeznaczoną na finansowanie 

rent wyrównawczych. W pierwszej połowie roku 2015 do Spółki zostało przekazane 

z tego tytułu 782 tys. PLN. 

W latach 2013-2015 kontynuowano realizację inwestycji początkowych w ramach 

pomocy publicznej udzielonej w roku 2010 KHW S.A. Dotacja na ten cel została 

przekazana jednorazowo w roku 2010 w oparciu o całkowity koszt inwestycji. 

Pomoc na działalność badawczo- rozwojową 

Katowicki Holding Węglowy S.A. jako członek konsorcjum realizuje projekt 

dofinansowany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii pn. „Opracowanie 

Technologii Gazyfikacji Węgla dla wysokowydajnej produkcji paliwa i energii”. 

Zadanie realizowane przez KHW S.A. to „Wypracowanie podstaw i dokumentacji 

technicznej pilotażowej instalacji do eksploatacji gazu z podziemnej gazyfikacji 

węgla”.  

Spółka realizuje również badania w zakresie możliwości intensyfikacji pozyskiwania 

metanu ze zrobów górniczych za pomocą otworów wykonanych z powierzchni dla 

celów ekologicznej produkcji ciepła i energii elektrycznej”.  

Projektem realizowanym przy wsparciu NCBiR, którego członkiem konsorcjum jest 

KHW S.A. jest również projekt pt. „Wykorzystanie metody efektywności całkowitej 

dla poprawy efektywności pracy maszynowych kompleksów ścianowych w procesie 

eksploatacji węgla kamiennego”.  

KHW S.A. wygrał również w ramach konsorcjum konkurs w 7 Programie Ramowym. 

Tytuł projektu, dla którego przyznano dofinansowanie to „Opcje technologiczne dla 

połączonego podziemnego zgazowania węgla wraz z wychwytywaniem 

i składowaniem w nim CO2”.  

KHW S.A. złożył także jako członek konsorcjum wniosek w ramach konkursu 

Funduszu Badawczego Węgla i Stali na projekt pt. Methane Production through 

Underground Coal Gasification from deep European coal seams” (MEGA). Projekt 

uzyskał pozytywną ocenę formalną i czeka na ostateczną decyzję Komisji 

Europejskiej.  

Pomoc w ramach Programów Operacyjnych 

W Grupie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostały 

zawarte umowy w zakresie ochrony środowiska. 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Grupa natomiast 

realizuje projekt KHW S.A., którym jest „Rozwój i wdrożenie innowacyjnej 

technologii produkcji nowego kruszywa budowlanego”. Projekt jest w trakcie 

rozliczania. Dotacja może zostać przekazana po akceptacji rozliczenia i rezultatów 

osiągniętych za pośrednictwem inwestycji. 

W omawianym okresie Katowicki Holding Węglowy S.A. realizował również, jako 

beneficjent ostateczny, umowy o dofinansowanie kosztów szkoleń dla 

pracowników w ramach projektów realizowanych przez Spółkę Szkoleniową Sp. 

z o.o. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. 

Oprócz aplikowania o środki w ramach dostępnych programów pomocowych 

Katowicki Holding Węglowy S.A. brał udział w przygotowaniu dokumentacji dla 

pozyskania dotacji na mocy wyżej wymienionej ustawy górniczej. Z tego tytułu, na 

mocy nowelizacji z końca roku 2014, KHW S.A. przekazał do Spółki Restrukturyzacji 

Kopalń KWK Kazimierz-Juliusz, a zgodnie z nowelizacją z początku roku 2015 w roku 

2015 także Ruch Mysłowice z KWK Mysłowice Wesoła i Ruch Boże Dary z KWK 

Murcki Staszic. Dotacja zostanie wypłacona SRK S.A.  

Spółka na bieżąco analizuje potrzeby i możliwości pozyskiwania zewnętrznych 

źródeł finansowania zarówno z dostępnych środków krajowych w ramach 

programu pomocowego dla sektora, środków krajowych dostępnych poprzez 

programy NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ekofunduszu, jak i działań w ramach 

obowiązujących programów operacyjnych, Mechanizmów Finansowych 

Norweskiego i EOG, kolejnych Programów Ramowych. KHW S.A. korzysta również 

z możliwości aplikowania o środki bezpośrednio w Komisji Europejskiej. 
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H. Tabele GRI 3  

Ekonomia 

Opis 
Wskaźnik 

G3 
KHW S.A. 

Odwołanie  
w Raporcie 

Bezpośrednia wartość 
ekonomiczna wytworzona i 
podzielona zawierająca 
przychody, koszty operacyjne, 
wynagrodzenia, dotacji, 
inwestycji na rzecz społeczności, 
niepodzielonych zysków oraz 
wypłat na rzecz właścicieli i 
organów państwowych 

EC1 Spółka publikuje 
sprawozdania 
w BIP 

Rozdział VIII 1. 

Skutki finansowe oraz inne 
ryzyka wpływające na 
organizację w kontekście zmian 
klimatycznych 

EC2 Raportowane Rozdział VIII 2. 

Pokrycie przez Spółkę 
zobowiązań emerytalnych  

EC3 Spółka w całości 
pokrywa ciążące 
na niej 
zobowiązania z 
tego tytułu 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Znaczące wsparcie finansowe 
uzyskane od państwa 

EC4 Raportowane Rozdział VIII 3. 

Wysokość wynagrodzenia 
pracowników najniższego 
szczebla w stosunku do płacy 
minimalnej na podobnych 
stanowiskach na adekwatnym 
rynku 

 

 

EC5 Nie 
raportowane 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Polityki, praktyki oraz udział 
wydatków związanych z 
realizacją dostaw z lokalnego 
rynku dostawców 

EC6 KHW S.A. nie 
prowadzi 
odrębnej 
polityki w tym 
zakresie 

Rozdział VI 

Procedury zatrudniania 
pracowników z lokalnego rynku 
oraz procent wyższego 
kierownictwa oraz pracowników 
pozyskanych z rynku lokalnego 

EC7 Raportowane Rozdział III 1. 

Wkład w rozwój infrastruktury 
oraz świadczenie usług na rzecz 
społeczeństwa poprzez działania 
komercyjne, przekazywanie 
towarów oraz działalność pro 
bono 

EC8 Raportowane Rozdział VII 

Rozumienie i opis znaczącego 
wpływu pozafinansowego na 
otoczenie Spółki 

EC9 Nie 
raportowane 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

 

Środowisko 

Opis 
Wskaźnik 

G3 
KHW S.A. 

Odwołanie  
w Raporcie 

Zużyte materiały (w tonach lub 
objętości) 

EN1 Nieistotne 
w odniesieniu 
do charakteru 
działalności 
Spółki 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Udział materiałów pochodzących 
z recyklingu 

EN2 2012r. – 5% 
2013r. – 6% 
2014r. – 6% 

Rozdział IV 4. 

Bezpośrednie zużycie energii wg 
pierwotnych źródeł energii 

EN3 Nie- 
raportowane 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 
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Pośrednie zużycie energii wg 
pierwotnych źródeł energii 

EN4 Raportowane Rozdział VI 6. 

Energia zaoszczędzona w wyniku 
konserwacji / remontów 
infrastruktury oraz poprawie 
efektywności energetycznej  

EN5 Raportowane Rozdział VI 6. 

Inicjatywy podejmowane w celu 
dostarczania produktów 
wytwarzanych z odnawianych 
źródeł energii, bądź przy 
zastosowaniu efektywnych 
technologii oraz redukcje 
zapotrzebowania 
energetycznego jako wynik 
podjętych inicjatyw 

EN6 Nie- 
raportowane 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Inicjatywy podejmowane w celu 
redukcji pośredniego zużycia 
energii oraz faktyczne osiągnięte 
redukcje 

EN7 Nie- 
raportowane 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Łączny pobór wody według 
źródła  

EN8 Raportowane Rozdział IV 1. 

Źródła wody zubożone w wyniku 
nadmiernego poboru 

 

 

 

 

 

 

 

EN9 Nie dotyczy. 
Zakłady nie 
wykorzystują 
wody 
pochodzącej 
z zasobów 
wodnych, 
takich jak 
naturalne 
zbiorniki 
wodne. 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Udział wody poddanej 
recyklingowi oraz użytej 
ponownie 

EN10 Raportowane Rozdział IV 1. 

Lokalizacja i rozmiar posiadanych 
gruntów, zarządzanych, 
przylegających do terenów 
chronionych oraz terenów o 
dużej wartości bioróżnorodności 
poza terenami chronionymi 

EN11 Raportowane Rozdział IV 2. 

Opis istotnego wpływu działań, 
produktów oraz usług na 
bioróżnorodność na terenach 
chronionych oraz na terenach 
o wysokiej wartości 
bioróżnorodności poza terenami 
chronionymi 

EN12 Brak informacji 
na temat 
wpływu Grupy 
na bioróżnoro-
dność 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Obszary środowiska chronionego 
i zrewitalizowanego  

EN13 Raportowane  Rozdział IV 2. 

Strategie, obecne działania 
i plany zarządzania wpływem na 
bioróżnorodność 

 

 

EN14 Grupa nie 
posiada 
wdrożonej 
strategii 
dotyczącej 
ochrony 
bioróżnoro-
dności 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Liczba gatunków znajdujących się 
w Czerwonej Księdze 
Międzynarodowej Unii Ochrony 
Przyrody i Jej Zasobów oraz na 
krajowych listach gatunków 
zagrożonych, zidentyfikowanych 
na obszarze oddz. organizacji  

EN15 Grupa nie 
posiada 
informacji na 
temat liczby 
gatunków 
zagrożonych 
działalnością 
KHW S.A. 

 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 
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Całkowita bezpośrednia 
i pośrednia emisja gazów 
cieplarnianych wg wagi 

EN16 Raportowane Rozdział IV 3. 

Pozostała istotna emisja gazów 
cieplarnianych wg wagi 

EN17 Grupa nie 
emituje 
istotnej ilości 
pozostałych 
gazów 
cieplarnianych 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Inicjatywy podejmowane w celu 
ograniczenia stopnia emisji 
gazów cieplarnianych oraz 
osiągnięte efekty 

EN18 Raportowane  Rozdział IV 3. 

Emisja substancji negatywnie 
oddziałujących na warstwę 
ozonową  

EN19 Raportowane Rozdział IV 3. 

NOx SOx oraz inne istotne emisje 
wg typów i wagi 

EN20 Raportowane Rozdział IV 3. 

Całkowita ilość odprowadzonej 
wody w podziale na jakość oraz 
kierunek odprowadzenia 

EN21 Raportowane Rozdział IV 1. 

Całkowita waga odpadów wg 
typu oraz metody postępowania 

EN22 Raportowane Rozdział IV 4. 

Całkowita liczba znaczących 
wycieków 

EN23 Brak 
znaczących 
wycieków w 
raportowanym 
okresie  

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Warunki Basel Convention, 
Annex I, II, III oraz VIII, oraz 
procent odpadów 
transportowanych 
transgranicznie  

EN24 Brak takich 
przypadków   

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Rodzaj, rozmiar, status ochrony 
oraz znaczenie dla 
bioróżnorodności akwenów 
wodnych i siedlisk, na które 
istotny wpływ ma zrzucana woda  

EN25 Realizowane w 
formie operatu 
do udzielenia 
pozwolenia na 
odwodnienie 
kopalń i 
odprowadzenie 
ścieków. 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Inicjatywy służące zmniejszeniu 
negatywnego wpływu produktów 
i usług na środowisko naturalne 

EN26 Raportowane Rozdział V 

Procent odzyskanych materiałów 
ze sprzedanych produktów i ich 
opakowań wg kategorii materiału 

EN27 Opakowania 
nie mają 
odniesienia do 
produktów 
KHW S.A. 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Wartość pieniężna kar i całkowita 
liczba innych sankcji z tytułu 
nieprzestrzegania regulacji 
środowiskowych 

EN28 2012r. – 
62 200 PLN 
Brak sankcji 
pozafinanso-
wych  

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Znaczące oddziaływanie 
środowiskowe spowodowane 
transportem produktów oraz 
innych dóbr i materiałów 
zużywanych przez 
przedsiębiorstwo oraz 
pracowników 

EN29 Nie 
stwierdzono 
znaczącego 
oddziaływania  

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Całkowite wydatki oraz 
inwestycje na ochronę 
środowiska wg typów 

 

 

 

EN30 Raportowane Rozdział IV 5. 
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Warunki pracy 

Opis 
Wskaźnik 

G3 
KHW S.A. 

Odwołanie  
w Raporcie 

Łączna liczba pracowników wg 
typów zatrudnienia, lokalizacji, 
rodzajów umów o pracę 

LA1 Raportowane Rozdział III 1. 

Całkowita liczba i tempo rotacji 
pracowników w podziale na 
grupy wiekowe, płeć oraz region 

LA2 Raportowane Rozdział III 1. 
 
 
 

Świadczenia dodatkowe 
dostępne dla pracowników 
zatrudnionych w pełnym 
wymiarze czasu, które nie są 
dostępne dla pracowników 
czasowych 

LA3 Raportowane Rozdział III 2. 

Odsetek zatrudnionych objętych 
umowami zbiorowymi  

LA4 Raportowane Rozdział III 2. 

Minimalne wyprzedzenie z jakim 
informuje się o istotnych 
zmianach w zakresie 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz czy okresy 
te są uwzględnione w umowach 
zbiorowych 

LA5 Zapisy umowy 
zbiorowej 
wymagają 
półrocznego 
okresu 
wypowiedzenia. 
Brak innych 
uregulowań 
w tym zakresie 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Odsetek pracowników 
reprezentowanych w komisjach 
zajmujących się 
bezpieczeństwem pracy, które 
pomagają w monitorowaniu i 
doradzaniu w ochronie zdrowia i 
bezpieczeństwa 
 

LA6 100% Rozdział III 3. 

Wskaźnik urazów, chorób 
zawodowych, dni straconych 
oraz nieobecności i liczba ofiar 
śmiertelnych związanych z pracą 
w podziale na regiony 

LA7 Raportowane Rozdział III 3. 

Edukacja, szkolenia, prewencja 
i programy pomocy dla 
pracowników, ich rodzin oraz 
pozostałych członków 
społeczności lokalnych 
dotyczących poważnych chorób 

LA8 Raportowane Rozdział III 3. 
Rozdział III 5. 

Kwestie bezpieczeństwa 
uwzględnione w umowach 
zbiorowych 

LA9 Kwestie 
bezpieczeństwa 
są jednym z 
przedmiotów 
ustaleń w 
porozumieniach 
zbiorowych 

Rozdział III 3. 

Średnia liczba godzin szkoleń 
BHP w roku przypadających na 
pracownika według struktury 
zatrudnienia  

LA10 Pracownicy 
fizyczni – 10h, 
Dozór – 4h, 
Pozostali – 1,5h 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Programy rozwoju umiejętności 
menedżerskich oraz kształcenia 
ustawicznego umożliwiających 
zachowanie ciągłości 
zatrudnienia 

LA11 Raportowane Rozdział III 4. 

Odsetek pracowników 
podlegających regularnym 
ocenom pracowniczym i 
przeglądom rozwoju kariery 
zawodowej  

 

LA12 Raportowane Rozdział III 4. 
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Struktura organów 
przedsiębiorstwa wg płci, wieku, 
przynależności do mniejszości 
oraz innych istotnych rozróżnień 

LA13 Raportowane Rozdział I 1.3. 

Stosunek podstawowego 
wynagrodzenia kobiet i 
mężczyzn na tożsamych 
stanowiskach  

LA14 KHW nie 
stosuje 
różnicowania 
stawek w 
zależności od 
płci. Stawki są 
przypisane do 
danego 
stanowiska. 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

 

Respektowanie praw człowieka 

Opis 
Wskaźnik 

G3 
KHW S.A. 

Odwołanie  
w Raporcie 

Odsetek i całkowita liczba umów 
inwestycyjnych zawierających 
zapisy dotyczące praw człowieka 
lub które zostały poddane 
kontroli pod tym względem 

HR1 Brak odrębnej 
polityki -
kwestie praw 
człowieka są 
uregulowane 
w ustawoda-
wstwie 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Odsetek kluczowych dostawców, 
którzy zostali zweryfikowani pod 
względem przestrzegania praw 
człowieka oraz działania podjęte 
w tej kwestii 

HR2 Brak odrębnej 
polityki - Żaden 
z dostawców 
nie pochodzi 
z krajów, 
w których 
kwestie 
ochrony praw 
człowieka nie 
zostały 
uregulowane 

 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Całkowita liczba godzin 
szkoleniowych w zakresie polityki 
i regulacji dotyczących praw 
człowieka oraz odsetek 
przeszkolonych pracowników 

HR3 Nie- 
raportowane  

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Całkowita liczba przypadków 
dyskryminacji oraz działań 
podjętych w tym zakresie 

HR4 Raportowane Rozdział III 5. 

 

Sytuacje, które mogą stwarzać 
warunki do ograniczenia 
swobody zrzeszania się i prawa 
do sporów zbiorowych oraz 
działania podjęte w celu 
wspierania tych praw 

HR5 Raportowane Rozdział III 5. 

Działania, które niosą ryzyko 
zatrudniania dzieci oraz działania 
podejmowane w celu eliminacji 
takich sytuacji 

HR6 Brak 
przypadków - 
kwestia 
nieistotna dla 
KHW z powodu 
funkcjonują-
cych rozwiązań 
prawnych 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Działania, które niosą ryzyko 
pracy przymusowej oraz 
działania podejmowane w celu 
eliminacji takich sytuacji 

 

 

HR7 Brak 
przypadków -
kwestia 
nieistotna dla 
KHW z powodu 
funkcjonują-
cych rozwiązań 
prawnych 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Odsetek pracowników 
odpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa, 
przeszkolonych w aspektach 
ochrony praw człowieka 

HR8 Nie- 
raportowane  

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 



 

 

Raport społecznej odpowiedzialności KHW S.A.       

45 

  

Łączna liczba przypadków 
naruszenia praw ludności 
rdzennej oraz podjęte w związku 
z tym działania 

HR9 Nie dotyczy  Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

 

Społeczeństwo 

Opis 
Wskaźnik 

G3 
KHW S.A. 

Odwołanie   
w Raporcie 

Charakter, zakres i efektywność 
programów zarządzania 
oddziaływaniem na społeczność 
lokalną 

SO1 Raportowane Rozdział I 3. 
Rozdział VII 

Odsetek i łączna liczba jednostek 
biznesowych przeanalizowanych 
pod kątem możliwości 
wystąpienia korupcji 

SO2 Brak analiz 
tego typu 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Odsetek pracowników 
przeszkolonych w zakresie 
znajomości procedur i polityk 
przeciwdziałających korupcji 

SO3 Wszyscy 
pracownicy na 
stanowiskach 
kierowniczych 
zostali 
przeszkoleni 
w tym zakresie  

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Działania podjęte w następstwie 
wykrycia przypadków korupcji 

SO4 Raportowane Rozdział III 5. 

Polityka udziału w życiu 
publicznym i lobbingu  

SO5 Raportowane Rozdział I 4. 

Całkowita wartość dotacji na 
rzecz partii politycznych oraz 
instytucji o podobnym 
charakterze 

 

SO6 Brak dotacji 
o tym 
charakterze 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Łączna liczba przypadków 
podjęcia działań prawnych 
dotyczących naruszeń 
antymonopolowych czy 
ograniczenia konkurencji  

SO7 Brak takich 
przypadków 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

 

Łączna wartość kar i sankcji 
pozafinansowych z tytułu 
naruszenia prawa  

SO8 Brak takich 
przypadków 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

 

Odpowiedzialność za produkt 

Opis 
Wskaźnik 

G3 
KHW S.A. 

Odwołanie  
w Raporcie 

Etapy życia produktu, które 
podlegają ocenie pod względem 
wpływu na zdrowie i 
bezpieczeństwo  

PR1 Ocena 
prowadzona 
jest na 
wszystkich 
etapach 

Rozdział V 

Całkowita liczba przypadków 
braku zgodności produktów i 
usług z wymaganiami w zakresie 
bezpieczeństwa, ochrony 
środowiska oraz wpływu na 
zdrowie  

PR2 KHW S.A. nie 
odnotował w 
raportowanym 
okresie 
przypadków 
niezgodności. 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Rodzaj informacji o produkcje 
wymaganych przez regulacje oraz 
odsetek produktów 
podlegających temu 
obowiązkowi  

 

 

 
 

PR3 Brak 
szczególnych 
wymagań w 
tym zakresie 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 
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Całkowita liczba przypadków 
naruszenia wymogów 
informacyjnych związanych z 
oferowanymi produktami  

PR4 W 
raportowanym 
okresie na 
KHW S.A. nie 
nałożono kar 
związanych ze 
znakowaniem 
produktów, 
bądź skarg na 
nieprawidłowo
ści w 
informowaniu. 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Praktyki związane z 
zapewnieniem satysfakcji klienta, 
w tym stosowane techniki 
pomiaru i prowadzone badania 

PR5 KHW S.A. 
prowadzi 
badania tego 
typu 

Rozdział V 

Programy dotyczące 
przestrzegania prawa, 
standardów, dobrowolnych 
kodeksów w zakresie promocji, 
reklamy i sponsoringu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR6 Międzynarodo
wy Kodeks 
Badań Rynku 
i Badań 
Społecznych 
ICC/ESOMAR, 
Kodeks Etyki 
Reklamy 
opracowany 
przez Związek 
Stowarzyszeń 
Rada Reklamy 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Łączna liczba przypadków 
niezgodności z regulacjami  w 
zakresie promocji, reklamy i 
sponsoringu 

PR7 W 
raportowanym 
okresie nie 
odnotowano 
takich 
przypadków 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Łączna liczba uzasadnionych 
skarg dotyczących naruszenia 
prywatności klienta i utraty 
danych osobowych 

PR8 W 
raportowanym 
okresie nie 
odnotowano 
takich 
przypadków 

Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 

Wartość pieniężna istotnych kar z 
tytułu niezachowania zgodności z 
wymaganiami prawa i innymi 
regulacjami w zakresie 
świadczenia usług i korzystania z 
produktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR9 0 PLN Brak dalszych 
odwołań 
w raporcie 
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Osoby do kontaktu w sprawie raportu Sebastian Wąs, Sebastian Ćwik 
  

Opracowanie i projekt raportu Sebastian Ćwik 
  

Autor zdjęć Marek Locher 
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Sebastian Ćwik Główny specjalista w Zespole Strategii Korporacyjnej  s.cwik@khw.pl 32/ 757 30 11 

 

 


