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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono g³ównego producenta wêgla koksowego w Polsce, tj.
Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹ S.A., sytuacjê na globalnym rynku koksu i wêgla koksowego
w 2004 roku oraz perspektywy rozwoju tego rynku w najbli¿szych latach. Bardziej szcze-
gó³owo opisano natomiast polski rynek wêgla koksowego i koksu w zwi¹zku z planami
konsolidacji Koksowni PrzyjaŸñ Sp. z o.o., Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A,
Zak³adów Koksowniczych Wa³brzych S.A. i Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A., gdzie JSW
S.A. bêdzie podmiotem dominuj¹cym. Opisano równie¿ dzia³ania podjête przez organy statu-
towe JSW S.A. w celu utworzenia grupy kapita³owej, w której sk³ad bêd¹ wchodziæ wy¿ej
wymienione przedsiêbiorstwa oraz stopieñ realizacji tych planów na koniec lipca 2005 r.
i planowan¹ strukturê w³asnoœciow¹.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel koksowy, koks, produkcja, rynek, konsolidacja, grupa kapita³owa

Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A.

Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. zosta³a utworzona 1 kwietnia 1993 roku, w jej sk³ad
wchodzi obecnie piêæ kopalñ (Borynia, Jas-Mos, Krupiñski, Pniówek, Zofiówka) oraz
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Zak³ad Logistyki Materia³owej. W 2004 r. kopalnie wchodz¹ce w sk³ad JSW S.A. wydoby³y
13 738,7 tys. ton wêgla, w tym oko³o 83% stanowi³ wêgiel koksuj¹cy (typu 34 i 35),
a pozosta³e 17% wêgiel energetyczny, produkowany przede wszystkim przez Kopalniê
Krupiñski (ponad 60% produkcji Kopalni). JSW S.A. posiada obecnie zdolnoœci produk-
cyjne wêgla na poziomie oko³o 54 tys. Mg/dobê i jest w Polsce najwiêkszym producentem
wêgla koksowego, a równoczeœnie g³ównym producentem wêgla ortokoksowego typu 35
(oko³o 42 tys. Mg/dobê). Zdolnoœci produkcyjne wêgla ortokoksowego typu 35 w 2004 roku
wynosi³y oko³o 10,7 mln ton. W kolejnych latach, od 2005 do 2010, zdolnoœci te bêd¹
utrzymywaæ siê na stabilnym poziomie od 10,6 do 10,7 mln ton. Ca³kowite zasoby
wêgla kamiennego posiadane przez Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹ S.A. wed³ug stanu na
31.12.2004 roku wynosz¹ 291,1 mln ton. Na koniec 2004 roku zatrudnionych w JSW S.A.
by³o 19 364 osób, w tym 15 034 osoby na dole kopalni.

W 2004 roku z ponad 13,7 mln ton wêgla wyprodukowanego ogó³em przez Jastrzêbsk¹
Spó³kê Wêglow¹ S.A., 11,4 mln ton stanowi³ wêgiel koksowy, z tego 9,3 mln wêgla
koksowego trafi³o do polskich koksowni, a ponad 2,1 mln na eksport. A wiêc ponad 80%
sprzeda¿y wêgla koksowego trafia do polskiego sektora koksowniczego (rys. 1).

W 2004 r. ³¹czna sprzeda¿ wêgla Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. wynios³a oko³o
13,5 mln ton wêgla, co stanowi³o 13,6% ca³ego sektora wêgla kamiennego. Sprzeda¿ wêgla
koksowego wynios³a 11,3 mln ton (10,6 mln ton — typ 35; 0,7 mln ton — typ 34), co
stanowi³o 69% krajowego rynku wêgla koksowego. Pozosta³e 31% rynku nale¿a³o do
Kompanii Wêglowej S.A. (26%) i KWK Budryk (5%) (rys. 2). Generalnie, Spó³ka kierowa³a
wêgiel koksowy na rynek krajowy (9,3 mln ton, w tym 8,6 mln ton to typ 35). Pozosta³e
2,1 mln ton przeznaczono na rynki unijne, tj. S³owacja, Czechy, Austria, Finlandia, i prawie
w ca³oœci dotyczy³ wysokiej jakoœci wêgla ortokoksowego typu 35.
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Rys. 1. Dostawy wêgla koksowego od JSW S.A. do krajowych koksowni w 2004 roku [mln ton]

Fig. 1. Coking coal delivery from JSW to domestic coking plants in 2004 [Mt]



Œwiatowy rynek koksu

Rynek koksu jest rynkiem przemys³owych produktów masowych. Jest to rynek spe-
cyficzny, bardzo silnie powi¹zany zarówno z baz¹ surowcow¹ — producentami wêgla
koksowego — jak i g³ównym odbiorc¹ koksu — bran¿¹ hutnicz¹. Zmiany zachodz¹ce
zarówno w bran¿y hutniczej, jak i w zakresie pozyskania wêgla koksowego, bezpoœrednio
wp³ywaj¹ na rynek koksu a co za tym idzie i rynek wêgla koksowego.

Procesy zachodz¹ce na miêdzynarodowym rynku koksu maj¹ diametralne znaczenie dla
koksowni i producentów wêgla koksowego z dwóch zasadniczych powodów:
� znacz¹ca czêœæ produkcji koksowni jest sprzedawana w eksporcie, st¹d te¿ na koksownie

oddzia³uj¹ wszelkie czynniki maj¹ce wp³yw na miêdzynarodowy rynek koksu,
� klienci koksowni maj¹c mo¿liwoœæ zakupu koksu zarówno na polskim rynku, jak i na

rynkach zagranicznych zawsze porównuj¹ ofertê danej koksowni nie tylko z ofert¹
innych krajowych producentów, ale tak¿e z mo¿liwoœciami importu surowca.
Produkcja koksu jest silnie powi¹zana z rynkami odbiorców, w efekcie czego a¿ 95%

produkcji jest realizowana przez zak³ady, które zarówno produkuj¹ koks, jak i go zu¿ywaj¹
na w³asne potrzeby (zwykle podmioty z sektora hutnictwa ¿elaza). Kolejne 3% produkcji
jest realizowane przez zak³ady powi¹zane kapita³owo z odbiorcami koksu, a jedynie 2%
œwiatowej produkcji powstaje w zak³adach, których podstaw¹ dzia³alnoœci jest produkcja
i sprzeda¿ koksu na rynek. Taka struktura rynku poci¹ga za sob¹ okreœlon¹ specyfikê relacji
pomiêdzy podmiotami. Wiêkszoœæ kontraktów zawieranych na tym rynku ma charakter
krótkoterminowy a ceny i warunki umów podlegaj¹ silnym wahaniom, w zale¿noœci od
koniunktury w przemyœle hutniczym.

Œwiatowym potentatem pod wzglêdem produkcji koksu s¹ Chiny. W 2003 roku w Chi-
nach wyprodukowano 178 mln ton koksu, co stanowi³o prawie 46% produkcji œwiatowej.
Tak¿e Chiny s¹ najwiêkszym eksporterem (blisko 29% udzia³u w œwiatowym eksporcie), na
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Rys. 2. Produkcja wêgla koksowego w Polsce w 2004 roku

Fig. 2. Coking coal production in Poland in 2004



drugim miejscu znajduje siê Polska (ponad 14% udzia³u). Œwiatowa produkcja koksu roœnie
i oceniana jest na ponad 400 mln ton/rok. Stan ten wynika z kilku podstawowych czynników,
takich jak:
� uruchamianie nowych mocy produkcyjnych w miejsce wyeksploatowanych dzia³aj¹cych

koksowni,
� doskona³a koniunktura na rynku stali bêd¹cym g³ównym odbiorc¹ koksu.

Koks w Polsce jest u¿ywany g³ównie do produkcji surówki w wielkich piecach w kon-
cernie Mittal Steel Poland S.A. Zapotrzebowanie na koks na rynku krajowym w ostatnich
latach kszta³towa³o siê na poziomie 5,1 mln ton. Zak³ada siê, i¿ zapotrzebowanie to w roku
2005 i latach nastêpnych nieznacznie wzroœnie do poziomu oko³o 5,3 mln ton. W zwi¹zku
ze wzrostem mocy produkcyjnych krajowych koksowni, Polska bêdzie posiadaæ nad-
wy¿ki produkcyjne na poziomie 5,0–5,5 mln w latach 2005–2006. Nadwy¿ka produkcyjna
w latach nastêpnych bêdzie uzale¿niona od nowych instalacji oraz od decyzji o ewen-
tualnych wy³¹czeniach baterii koksowniczych do remontu oraz od poziomu produkcji stali
w Polsce.

G³ównym importerem koksu od lat pozostaj¹ kraje Unii Europejskiej, gdzie dodatkowo
z powodu zamykania wyeksploatowanych koksowni, w ostatnich 10 latach znacz¹co zwiêk-
szy³ siê deficyt na koks. Istotnymi importerami s¹ równie¿ Stany Zjednoczone, Japonia
i Brazylia. Dla Polski ze wzglêdu na bliskoœæ, najwa¿niejszym jest rynek zachodnio-
europejski, a w szczególnoœci niemiecki. Pomimo budowy koksowni w Schwelgern po-
tencja³ produkcyjny w Europie spada. Deficyt koksu w krajach Unii Europejskiej w 2005 r.
oceniany jest na poziomie ponad 8 mln ton.
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TABELA 1. Import koksu wg krajów [mln ton]

TABLE 1. Coking coal import by countries [Mt]

Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2008* 2014*

Austria 0,9 1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,1

Belgia 1,6 1,3 1,1 1 1,1 1,0 0,5 0,6

Francja 1,5 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6

Niemcy 6,0 6,8 6,9 6,3 4,2 2,7 3,0 3,2

USA 3,7 2,3 2,9 2,8 2,5 1,8 2,2 2,1

Brazylia 1,6 1,6 2,1 2,6 3,0 2,5 1,6 1,5

Indie 3,8 3 3,4 3,3 2,0 3,5 4,7 4,0

Japonia 2,7 1,9 2,0 2,3 1,4 1,0 0,4 0,3

Pozostali 9,8 9,4 10,1 11,3 11,3 10,6 10,3 12,3

Œwiat 31,5 28,7 31,0 32,4 28,2 25,9 25,5 26,6

* Szacunkowo.



Polski rynek wêgla koksowego i koksu

Polska nale¿y do najwiêkszych na œwiecie producentów koksu, maj¹c oko³o 2,5%
udzia³u w produkcji œwiatowej. Produkcj¹ koksu w Polsce zajmuje siê 7 podmiotów:
� Zak³ady Koksownicze Zdzieszowice Sp. z o. o. (Mittal Steel Poland S.A.),
� Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o.,
� Mittal Steel Poland S.A. Oddzia³ w Krakowie,
� Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A.,
� Huta Stali Czêstochowa Sp. z o. o. ,
� Zak³ady Koksownicze Wa³brzych S.A.,
� Carbo-Koks Sp. o.o.

Najwiêkszym producentem koksu w Polsce s¹ Zak³ady Koksownicze Zdzieszowice
Sp. z o.o., na drugim miejscu plasuje siê Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o., a na trzecim
Koksownia Mittal Steel Poland S.A. Oddzia³ w Krakowie (dawna koksownia HTS), dalej
KK Zabrze S.A., ZK Wa³brzych S.A., Huta Stali Czêstochowa Sp. z o.o. i Carbo-Koks Sp.
z o.o. Eksporterami koksu jest z kolei 6 koksowni i najwiêkszy udzia³ w rynku posiada
Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o., kolejni eksporterzy to wed³ug wielkoœci eksportu: Zak³ady
Koksownicze Zdzieszowice Sp. z o.o., KK Zabrze S.A., ZK Wa³brzych S.A., Huta Stali
Czêstochowa Sp. z o.o. i Carbo-Koks Sp. z o.o. Szacunkow¹ wielkoœæ produkcji i eksportu
koksu w Polsce w 2004 roku przedstawiaj¹ rysunki 3 i 4.
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Rys. 3. Szacunkowy podzia³ rynku krajowej produkcji koksu w 2004 roku

Fig. 3. Estimated distribution of domestic coke production market in 2004



Wszystkie zak³ady koksownicze produkuj¹: koks wielkopiecowy, stabilizowany, prze-
mys³owo-opa³owy i koks drobny. Koks odlewniczy produkowany jest w ZK Wa³brzych S.A.
i okresowo w ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. Polski przemys³ koksowniczy dysponuje aktualnie
27 bateriami koksowniczymi. £¹czna zdolnoœæ produkcyjna bran¿y koksowniczej w 2004
roku wynosi³a 10,6 mln koksu.

Koks jest produktem przemys³owym, kierowanym do œciœle okreœlonego, stosunkowo
skoncentrowanego grona odbiorców, tote¿ kana³y dystrybucji s¹ krótkie. Koks hutniczy
prawie w ca³oœci jest sprzedawany bezpoœrednio na podstawie rocznych umów (warunki
cena i iloœæ negocjowane kwartalnie). Niewielka czêœæ sprzeda¿y koksu hutniczego realizo-
wana jest przez poœredników. Eksport koksu hutniczego jest w wiêkszoœci prowadzony za
poœrednictwem spó³ki Polski Koks S.A., Spó³ki w której akcje posiada JSW S.A. (51% akcji)
oraz ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. i Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o. (po 24,5% akcji). Spó³ka
Polski Koks S.A. jest wa¿nym elementem funkcjonuj¹cym w sektorze wêgla koksowego
i koksu. Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ Polskiego Koksu jest handel koksem i wêglem kokso-
wym. Prawie ca³a sprzeda¿ Spó³ki to sprzeda¿ eksportowa. W zakresie koksu Spó³ka pro-
wadzi przede wszystkim sprzeda¿ koksu do procesów wielkopiecowych (w okresie 2002 —
I pó³rocze 2004 r. sprzeda¿ tego typu koksu stanowi³a 86–88% sprzeda¿y koksu ogó³em).
Sprzedawany wêgiel koksowy pochodzi przede wszystkim z Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej
S.A. (prawie 100% w typie 35 i 11–20% w typie 34). Z uwagi na swoj¹ dobr¹ markê
handlow¹ na rynkach zagranicznych oraz dobr¹ i stabiln¹ sytuacjê finansow¹ Polski Koks S.A.
mo¿e pe³niæ rolê operatora handlowego dla tworzonej przez JSW S.A. grupy kapita³owej.
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Rys. 4. Szacunkowy udzia³ poszczególnych koksowni w eksporcie polskiego koksu w 2004 roku

Fig. 4. Estimated shares of coking plants in Polish coke export in 2004



Powi¹zanie polskiego sektora koksowniczego z JSW S.A. jest bardzo silne. Praktycznie
ca³oœæ wêgla koksowego typu 35 zu¿ywanego w polskich koksowniach pochodzi z JSW S.A.
JSW S.A. jest g³ównym krajowym producentem wêgla koksowego typu 35, a import tego
surowca nie jest znacz¹cy. W kolejnych latach nale¿y siê spodziewaæ wzrostu uzale¿nienia
polskich koksowni od dostaw wêgla koksowego typu 35 z JSW S.A.. Jest to zwi¹zane
g³ównie z planowan¹ budow¹ nowych baterii koksowniczych w Koksowni PrzyjaŸñ Sp.
z o.o. (o zdolnoœci produkcyjnej 1,4 mln ton rocznie). To w³aœnie z uwagi na silne powi¹za-
nie surowcowe pomiêdzy JSW S.A. a Koksowni¹ PrzyjaŸñ Sp. z o.o., KK Zabrze S.A.
i ZK Wa³brzych S.A., oraz Spó³k¹ Polski Koks S.A. dla osi¹gniêcia efektu synergii,
w 2004 roku podjêto dzia³ania maj¹ce na celu w³¹czenie powy¿szych koksowni oraz Spó³ki
Polski Koks S.A., w sk³ad grupy kapita³owej JSW S.A.

W chwili obecnej Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A., Kombinat Koksochemiczny Zab-
rze S.A. oraz Zak³ady Koksownicze Wa³brzych S.A. s¹ jednoosobowymi spó³kami Skarbu
Pañstwa. Z kolei w przypadku Koksowni PrzyjaŸñ Sp. z o.o., JSW S.A. jest g³ównym
udzia³owcem poniewa¿ posiada ponad 88% jej udzia³ów. Wymienione przedsiêbiorstwa s¹
silnie powi¹zane relacjami handlowymi i kooperacyjnymi. Wêgiel koksowy stanowi dla
Koksowni podstawowy surowiec. Z uwagi na to, ¿e produkuj¹ znaczne iloœci koksu wielko-
piecowego (w szczególnoœci Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o. i Kombinat Koksochemiczny
Zabrze S.A.) kluczow¹ rolê w ich produkcji odgrywa wêgiel koksowy typ 35, którego
g³ównym producentem w Polsce jest JSW S.A. (ten typ wêgla jest równie¿ w niewielkich
iloœciach produkowany w Kompanii Wêglowej S.A.). Oko³o 33% produkcji wêgla kokso-
wego JSW S.A. jest ³¹cznie kierowanych do Koksowni PrzyjaŸñ Sp. z o.o., KK Zabrze S.A.
oraz ZK Wa³brzych S.A.. Natomiast w ³¹cznych zakupach wêgla koksowego, realizowanych
przez w/w Koksownie, udzia³ wêgla z JSW S.A. wynosi 67%. W przypadku wêgla typ 35,
udzia³ ten wynosi 94%.

Dzia³ania podjête przez JSW S.A. zwi¹zane z przejêciem

kontroli nad Koksowni¹ PrzyjaŸñ Sp. z o.o.,

KK Zabrze S.A. i ZK Wa³brzych S.A. oraz planowane efekty

W zwi¹zku z powy¿szymi uwarunkowaniami zasadne jest utrwalenie obecnych po-
wi¹zañ handlowych w grupie wymienionych podmiotów i doprowadzenie do ich integracji
kapita³owej, która by³aby naturalnym etapem dalszego zacieœniania wspó³pracy. Strate-
giczne znaczenie dla sektora koksownictwa oraz wêgla koksowego w Polsce, skala prowa-
dzonej dzia³alnoœci, potencja³ finansowy, a tak¿e bardzo dobra kondycja ekonomiczna
predestynuj¹ JSW S.A. do pe³nienia roli centrum dzia³añ konsolidacyjnych.

Takie podejœcie do sektora wêgla koksowego i koksu prezentuje Ministerstwo Skarbu
Pañstwa, w przyjêtej przez Radê Ministrów 20 grudnia 2004 roku „Strategii prywatyzacji
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sektora górnictwa wêgla kamiennego”. Zgodnie z t¹ strategi¹ w sektorze wêgla koksowego
i koksu zasadniczym celem jest utworzenie Grupy Wêglowo-Koksowej z Jastrzêbsk¹ Spó³k¹
Wêglow¹ S.A. jako spó³k¹ dominuj¹c¹.

Dlatego te¿ realizuj¹c program Strategii... JSW S.A. naby³a od Kompanii Wêglowej S.A.
(maj 2005) i Polskich Kolei Pañstwowych S.A. (lipiec 2005) udzia³y Koksowni PrzyjaŸñ
Sp. z o.o. zwiêkszaj¹c posiadany pakiet udzia³ów do 88,09%. Zgodnie z wy¿ej wymienio-
nym programem oraz przedstawionym na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów „wnios-
kiem Ministra Skarbu Pañstwa o wyra¿enie Rady Ministrów zgody na inny ni¿ publiczny
tryb zbycia pakietów akcji/udzia³ów nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa w spó³kach:
� Kombinat Koksochemiczny Zabrze Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Zabrzu,
� Zak³ady Koksownicze Wa³brzych Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Wa³brzychu,
� Koksownia PrzyjaŸñ Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w D¹browie

Górniczej,
Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. otrzyma od Skarbu Pañstwa w formie aportu 9,7%

udzia³ów w kapitale zak³adowym Koksowni PrzyjaŸñ Sp. z o.o. oraz po 73% akcji w kapitale
zak³adowym Kombinatu Koksochemicznego Zabrze Spó³ka Akcyjna oraz Zak³adów Kok-
sowniczych Wa³brzych Spó³ka Akcyjna. Przy takim przebiegu dzia³añ integracyjnych mog¹
zostaæ zrealizowane nastêpuj¹ce cele:
� przejrzysty uk³ad w³asnoœciowy tworzonego Holdingu,
� jedynym akcjonariuszem JSW S.A. pozostaje Skarb Pañstwa,
� JSW S.A. dysponuje pe³n¹ kontrol¹ kapita³ow¹ nad KK Zabrze S.A., ZK Wa³brzych

S.A., oraz Koksowni¹ PrzyjaŸñ Sp. z o.o.
Przy za³o¿eniu sprawnego przebiegu dalszych dzia³añ, proces tworzenia Grupy Wêglo-

wo-Koksowej mo¿e zostaæ zrealizowany do koñca 2005 roku (rys. 5).
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Fig. 5. Ownership structure after Coal-Coke Group constitution



Przeprowadzenie procesu konsolidacji sektora wêgla koksowego i koksu wydaje siê
niezbêdne dla osi¹gniêcia m.in. takich celów, jak:
� odpowiedŸ na konsolidacjê sektora hutniczego,
� wzrost wartoœci przedsiêbiorstw przed ich prywatyzacji,
� mo¿liwoœæ koordynacji polityki inwestycyjnej,
� zwiêkszenie wartoœci dodanej (synergia kolejnych ogniw ³añcucha wartoœci dodanej, od

pozyskania surowca — wêgla koksowego, do sprzeda¿y produktu — koksu),
� gwarancja dostaw surowca dla koksowni dzia³aj¹cych w ramach zintegrowanej grupy,
� ³atwiejsza i zorganizowana walka konkurencyjna na rynkach eksportowych,
� maksymalizacja eksportu koksu, jako produktu bardziej przetworzonego, kosztem pro-

porcjonalnego ograniczenia eksportu wêgla koksowego,
� ograniczenie dubluj¹cych siê kosztów (badania/rozwój, kontrola jakoœci, sprzeda¿, itp.),
� zwiêkszenie wiarygodnoœci finansowej oraz zdolnoœci do pozyskania kapita³u.

Leszek JARNO

The role of Jastrzêbska Coal Company Plc. in constituting
the Coal-Coke Group

Abstract
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