1. Dane kontaktowe
SRK S.A. w Bytomiu
Oddział w Sosnowcu
Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz” z siedzibą w Sosnowcu
ul. Ogrodowa 1, 41-215 Sosnowiec
NIP: 626-26-19-005
REGON: 276902504-00233 Nr
KRS: 0000027497
Kapitał Zakładowy: 43 836 700 zł
Centrala:
tel. 32 368 50 00
Sekretariat Dyrektora Oddziału
tel. 32 368 57 00
fax. 32 296 84 71
sekretariat@kwkkazimierzjuliusz.pl
Dział Zaopatrzenia
tel. 32 368 56 36
tel. 32 368 56 58
fax. 32 292 28 46
Dział Kadr
tel. 32 368 56 10
kadry.etat@kwkkazimierzjuliusz.pl
Dział Księgowo-Finansowy
tel. 32 368 56 70
fax 32 296 84 73
ksiegowosc@kwkkazimierzjuliusz.pl
2. Dyrekcja Oddziału w Sosnowcu
Dyrektor Oddziału – Krzysztof Kurak
Zastępca Dyrektora Oddziału – Cezary Cebula

3. Charakterystyka Oddziału
Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz” powstała w 1884 roku, kiedy
Warszawskie Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych oddało do eksploatacji kopalnię o
nazwie „Kazimierz” leżącą przy trasie intensywnie rozwijającej się Kolei WarszawskoWiedeńskiej. Szyby nowej kopalni „Kazimierz” głębiono w latach 1879-1883 a w 1884 roku
rozpoczęto regularną eksploatację. Stosowano system zabierkowo-komorowy, początkowo na
zawał, a od 1903 roku z zastosowaniem podsadzki płynnej.
Kopalnię „Juliusz” rozpoczęto budować w 1902 roku. W 1914 roku uzyskano z niej
pierwsze tony urobku węglowego. Po wykonaniu wyrobisk górniczych łączących Kopalnię
„Kazimierz” z Kopalnią „Juliusz”, w 1938 roku, Kopalnie te zostały połączone organizacyjnie
w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Kopalnia „Kazimierz – Juliusz”. W okresie powojennym
dokonano rozbudowy Kopalni głębiąc dwa szyby peryferyjne Maczki i Bory oraz wybudowano
nowe kompleksy BHP, oddano do użytku nowoczesną stację sejsmoakustyczną, dyspozytornię
i Kopalnianą Stację Ratownictwa Górniczego.
W latach siedemdziesiątych przeprowadzono modernizację urządzeń wydobywczoprzeróbczych w Ruchu Juliusz oraz urządzeń wyciągowych w Ruchu Kazimierz, wraz z budową
nowego zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Pierwsze kombajny ścianowe zaczęto stosować
w Kopalni już w 1959 roku, zaś kombajny chodnikowe i obudowy zmechanizowane stosowano
od 1972 roku. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to znaczący okres dla historii Kopalni.
W 1991 r. zapoczątkowano działania restrukturyzacyjne kopalni, techniczno – organizacyjne,
których głównym celem było dostosowanie działalności Kopalni do warunków gospodarki
rynkowej. Realizacja programu restrukturyzacji Kopalni spowodowała wymierne efekty
ekonomiczne w postaci uzyskania dodatniego wyniku na sprzedaży węgla, już w 1996 roku.
W wyniku znacznego sczerpywania się zasobów złoża węgla kamiennego KWK
„Kazimierz-Juliusz”, wydobycie Kopani od 2003 r. były systematycznie obniżane, aż do
osiągnięcia docelowego poziomu wydobycia ok. 1500 t/d w 2013 r.
Zgromadzenie Wspólników Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o.
biorąc pod uwagę wyczerpanie się złóż węgla Kopalni, możliwości dalszej ekonomicznie
uzasadnionej eksploatacji na odbytym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników KWK
„Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o. w dniu 02.07.2014 r. postanowiło w sprawie wydobycia o jego
stopniowej redukcji poprzez zaniechanie prowadzenia prac przygotowawczych, prowadzeniu
eksploatacji istniejących lub przygotowanych podbierek, aż do ich wyeksploatowania w 2015
roku.
Na podstawie zawartej w dniu 06.11.2014 r. Umowie Sprzedaży Udziałów w spółce
Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o., zawartej pomiędzy Katowickim
Holdingiem Węglowym S.A,. a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu na podstawie,
której SRK S.A nabyła od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 100% udziałów Kopalni
Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz”.

Uchwałą nr 287/2014 Zarządu KWK „Kazimierz Juliusz” Sp. z o.o. z dnia 01.12.2014 r.
postawiono KWK „Kazimierz-Juliusz” w stan likwidacji z dniem 01.12.2014 r. Określono
termin zakończenia wydobycia na dzień 31.05.2015 r., oraz termin zakończenia likwidacji
części dołowej zakładu górniczego na 31.12.2016 r.
W Programie likwidacji zakładu górniczego KWK „Kazimierz-Juliusz” został
określony całkowity koszt likwidacji, który wyniesie 126 590,8 tys. zł oraz określony został
termin zakończenia całkowitej likwidacji, który został ustalony na dzień 31.12.2018 r.

