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DO KOŃCA TEGO ROKU TYSKI ZEG I CHORZOWSKI  
ELGÓR + HANSEN DZIAŁAĆ BĘDĄ JAKO JEDNA FIRMA 
W OBRĘBIE GRUPY KOPEX. O PRZYCZYNACH TEGO 
FAKTU I WYNIKAJĄCYCH Z NIEGO SKUTKACH RYNKO-
WYCH Z KRZYSZTOFEM KASPRZYKIEM – PREZESEM 
OBU FIRM – ROZMAWIA ADAM SIEROŃ 

W JEDNOŚCI
SIŁA W związku z połączeniem Zakładu 

Energetyki Górniczej SA z Elgór + 
Hansen na rynku działać będzie jed-

na spółka. Jakie korzyści przyniesie to nowej 
firmie?

Spółka działać będzie w Grupie Kapitałowej 
KOPEX, w której zrzeszeni są czołowi produ-
cenci nowoczesnych technologii dla górnic-

twa. Koncentracja działalności pozwoli nam 
na większą konkurencyjność na światowych 
rynkach. Naszym celem jest stworzenie 
zwartej i silnej grupy firm elektrycznych, 
wykonujących urządzenia przede wszyst-
kim na potrzeby górnictwa, ale nie tylko. 
Planujemy m.in. uruchomić produkcję lamp 
typu LED. Zamierzamy także rozwijać tech-
nologie związane z ochroną środowiska, 

w tym wykorzystywać w przemyśle techni-
kę mikrofalową.

Proces łączenia obu firm ma zostać zakoń-
czony jeszcze w tym roku. Co zmieni to 
w funkcjonowaniu i działalności obu firm? 

Zamiar połączenia Elgór + Hansen Sp. z o.o. 
w Chorzowie z ZEG SA w Tychach wynika ze 



ZEG Tychy powstał 1 kwietnia 1964 r. 
Od początku specjalizował się w pro-
dukcji urządzeń elektronicznych na 
potrzeby górnictwa i energetyki. Fir-
ma została przekształcona w spółkę 
akcyjną 14 stycznia 1992 r. Pierwsza 
prywatyzacja kapitałowa nastąpiła 27 
maja 1996 r., a nabywcą pakietu więk-
szościowego został Mostostal-Eksport. 
W roku 1997 ZEG zadebiutował na 
warszawskiej Giełdzie Papierów War-
tościowych. Rok później większościo-
wy pakiet akcji przejęła Grupa KOPEX. 
W połowie ubiegłego roku podjęto 
decyzję o połączeniu ZEG z Elgór+Han-
sen. W tym celu w grudniu ZEG wy-
szedł z GPW.

Elgór+Hansen powstał w 1994 r. 
W 2002 r. dostarczył pierwszy komplet 
aparatury 3,3 kV do zasilania komplek-
sów ścianowych dla LW Bogdanka i ZGE 
Sobieski-Jaworzno III. W 2008 r. firma 
dostarczyła komplet aparatury 3,3 kV 
do pierwszego na świecie kompleksu 
strugowego zasilanego napięciem 3,3 
kV dla JSW SA KWK Zofiówka. W tym 
samym roku weszła w skład Kopexu. 

ZEG
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ograniczenie kosztów transakcyjnych, kom-
plementarność zasobów i umiejętności, 
a w efekcie tego utrzymanie i umocnienie 
pozycji rynkowej. Sfinansowane też zostaną 
inwestycje w ZEG wolnymi środkami finan-
sowymi Elgór + Hansen, w tym działalność 
badawczo-rozwojowa ZEG. 

Tak więc przeprowadzana przez nas fuzja 
nie służy osiągnięciu krótkookresowych 
zysków, ale budowaniu silnej dywizji elek-
trycznej w Grupie KOPEX. Po połączeniu 
spółek będzie to jeden podmiot prawny, po-
siadający dwa zakłady produkcyjne: Elgór  
w Chorzowie i ZEG w Tychach. 

Jakie są główne obszary działalności łą-
czonych firm? Jakie produkty wytwarzają?

Posługując się nomenklaturą gusowską, za-
równo ZEG, jak i Elgór + Hansen mają ten 
sam przedmiot działalności – jest to pro-
dukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej 
energii elektrycznej. Dlatego też, uwzględ-
niając unię personalną obu firm, ponieważ 
kieruję zarówno ZEG, jak i Elgór + Hansen, 
chciałbym mówić o całym, wspólnym dla 
tych firm obszarze produkcji i usług.

Generalnie można go podzielić na cztery 
sektory. W sektorze elektroenergetyki gór-
niczej jest to aparatura rozdziału energii 
do zasilania urządzeń i maszyn górniczych, 
pracujących w podziemiach kopalń, w tym 
stacje transformatorowe, transwitche, łą-
czące w sobie funkcje stacji transformato-
rowych i wyłączników wieloodpływowych 
(produkowane głównie na rynek rosyjski), 
wyłączniki i zestawy manewrowe przezna-
czone do łączenia i sterowania urządzeniami 
i maszynami górniczymi, skrzynie aparatury 
elektrycznej służące do zasilania i sterowania 
pracą górniczych kombajnów chodniko-
wych, energoelektronika reprezentowana 
przez rozruszniki tyrystorowe, przemienniki 
częstotliwości, a także wiele innych, spe-
cjalistycznych urządzeń typu separatory, 
urządzenia sterujące, pulpity sterownicze, 
przyciski sterownicze. W sektorze automaty-
ki górniczej specjalizujemy się w automatyce 
i łączności głośnomówiącej ciągów transpor-
towych, automatyce i systemach sterowania 
kompleksów ścianowych, systemach moni-
toringu w oparciu o technologie RFID, wizu-
alizacji nadzoru procesów technologicznych, 
a także przetwornikach i innych podze-
społach, metanometrii i systemach oświe-

strategii restrukturyzacji i porządkowania 
struktury Grupy KOPEX. Informował o tym 
wielokrotnie Marian Kostempski – prezes 
zarządu Kopexu. Rozpoczęty proces po-
łączenia ZEG z Elgór + Hansen jest także 
wynikiem przyjętego sposobu realizacji 
aktywnej strategii rozwoju obu firm, które 
mają ten sam przedmiot działalności. Isto-
ta połączenia leży w dążeniu do uzyskania 
tą drogą wyższej efektywności gospodaro-
wania.

Przyczyny połączenia mają różne motywy, 
od techniczno-operacyjnych, rynkowo-
marketingowych po stricte finansowe. Do 
tych podstawowych przyczyn zaliczyłbym: 
synergię operacyjną, korzyści skali, lepsze 
wykorzystanie mocy produkcyjnych i usłu-
gowych połączonych spółek, a także efekt 
komplementarności produktów, gdyż wy-
roby oferowane przez łączące się spółki 
wzajemnie się uzupełniają. Oprócz tego są 
korzyści integracji technicznej i możliwość 
zastosowania wyższego poziomu techniki 
i technologii oraz uzyskania dzięki temu 
większej skali produkcji i usług przy rów-
noczesnym obniżeniu kosztów jednostko-
wych. Oprócz tego połączenie pozwoli na 

tleniowych dla górnictwa podziemnego. 
W sektorze energetyki i górnictwa odkryw-
kowego jest to automatyka zabezpieczająca 
generatory, bloki generator-transformator, 
sieci przesyłowe wysokich napięć, sieci roz-
dzielcze średnich napięć i silników, przekaź-
niki zabezpieczeniowe, a także automatyka 
i zasilanie systemów urabiających i trans-
portowych typu kontenerowe rozdzielnie 
SN i NN dla przenośników taśmowych, 
systemy sterowania przenośnikami taśmo-
wymi, systemy łączności technologicznej 
głośnomówiące i czujniki technologicz-
ne. Czwartym obszarem działalności jest 
generalne wykonawstwo projektów typu 
budowa stacji wentylatorowych głównego 
przewietrzania kopalń, budowa stacji od-
metanowania, budowa układów kogenera-
cyjnych do spalarni metanu i modernizacja 
kopalnianych układów rozdziału energii 
elektrycznej 110 kV.

Jakie znaczące kontrakty są w tej chwili re-
alizowane przez łączące się firmy?

Największym kontraktem, który w tej chwili 
Elgór + Hansen realizuje, jest dostawa kom-
pletnego wyposażenia elektrycznego do 
wysokowydajnego kompleksu strugowego 

dla JSW SA KWK Zofiówka. Całość aparatury 
elektrycznej zasilającej, sterowniczej dostar-
czymy firmie Bucyrus Europe GmbH – gene-
ralnemu dostawcy kompleksu strugowego. 
Innym bardzo ważnym kontraktem, który 
w najbliższej przyszłości zostanie zrealizo-
wany, będzie kolejny kontrakt dla JSW SA, 
tym razem w KWK Pniówek, gdzie Grupa 
Kapitałowa KOPEX dostarczy wysokowy-
dajny i w pełni zautomatyzowany kompleks 
ścianowy do eksploatacji ścian niskich.

Duży kontrakt, który został w tym roku 
zakończony przez ZEG, dotyczył budowy 
spalarni metanu dla KWK Sośnica-Ma-
koszowy. Ta nowatorska w skali kraju in-
westycja została zrealizowana w ramach 
projektu „Wspólnych wdrożeń”, uwzględnia-
jących mechanizmy protokołu z Kioto. Naj-
większym w tej chwili kontraktem ZEG-u jest 
dostawa 11 sztuk kombajnowych ogniosz-
czelnych stacji kompaktowych rodziny 
OSKK-500 wraz z osprzętem dodatkowym 
koniecznym do uzbrojenia kombajnów 
chodnikowych, dla naszego podstawo-
wego odbiorcy w tym zakresie, jakim jest 
firma Bumech. Finalizowana jest także umo-
wa na dostawę dla Kompanii Węglowej 
ognioszczelnych pól rozdzielczych 6 kV.  

Kontrakt ten realizowany będzie w ukła-
dzie konsorcjalnym z firmą „W-S Wesoła”. 
Ze swojej strony pragnę podkreślić, że fakt 
połączenia firm nie ma żadnego wpływu na 
realizację kontraktów. Wszyscy nasi klienci 
mogą być o to w pełni spokojni.

Podkreślił pan, że połączenie ZEG-u i Elgór 
+ Hansen wiąże się z inwestycjami w roz-
wój powstającej spółki. Czy poczyniono 
już w tym kierunku jakieś konkretne kroki? 

W ubiegłym roku zakończyliśmy w Tychach 
prace związane z przebudową i termomo-
dernizacją hali produkcyjnej – ich efekt stał 

Firma ELPLAST PPUH Sp. z o.o. w Świdnicy rozpoczęła działalność w styczniu 1989 r. 
Główą działalnością  rmy jest projektowanie i produkcja zasilaczy impulsowych, 
szczególnie na indywidualne zamówienia klientów i do specjalnych zastosowań.   
W zakresie projektowania i produkcji zasilaczy impulsowych z  rmą ZEG w Tychach 
współpracujemy od 1998 r.

ELPLAST PPUH Sp. z o.o.
58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 9
e-mail: sekretariat@elplast.pl

tel./fax: 74 8523820, 74 8533472
tel.: 74 8569330
www.elplast.pl



Elgór + Hansen w 2010 r. uzyskał zysk 
z działalności operacyjnej w wysokości 
10,8 mln zł – o 44% więcej niż w 2009 r.  
Zysk netto w tym czasie wyniósł  
8,6 mln zł i jest wyższy od uzyskane-
go rok wcześniej o 25%.

Przychody ZEG ze sprzedaży w 2010 r. 
wyniosły 33 mln i były o 37% niższe niż 
w 2009 r. Analogicznie spadł zysk brut-
to na sprzedaży z 13 mln w 2009 r. do 
8,4 mln w 2010 r. Jednocześnie spół-
ka sprzedała zbędne nieruchomości 
i zmniejszyła zatrudnienie o 50 osób, 
przez co osiągnięto zysk netto 1,3 mln  
w porównaniu do straty za 2009 r. 
w wysokości 4,7 mln. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że w tej chwili ZEG po-
siada dobrą płynność finansową. Przy-
chody ze sprzedaży spółki w roku 2010 
wyniosły 59,1 mln zł i są wyższe od 
uzyskanych w roku 2009 o 6,7 mln zł. 

Ciekawostka

OPA-ROW sp. z o.o.   
ul. Rymera 40 c, 44-270 Rybnik   
tel.: (32) 739 88 03, tel./fax: (32) 422 27 44
office@opa-row.pl
www.opa-row.pl

KompleKsowe usługi badawczo-pomiaRowe, pRojeKtowe, montażowe, pomiaRowo-RozRuchowe i seRwisowe dla pRzemysłu: 

• kompleksowe roboty w zakresie projek-
towania, budowy, modernizacji układów 
zasilania i dystrybucji energii dla wszyst-
kich poziomów napięć,

• dostawy urządzeń i aparatury sn i nn.

• kompleksowe modernizacje górniczych maszyn 
wyciągowych w części elektrycznej i mechanicznej,  

• projektowanie i produkcja podzespołów stosowa-
nych w maszynach wyciągowych,

• badania okresowe maszyn wyciągowych przez 
uprawnionych rzeczoznawców.

• urządzenia elektroenergetyczne nn, sn,
• maszyny elektryczne,
• badania termowizyjne,
• badania nieniszczące,
• lokalizacja uszkodzeń kabli,
• pomiary energetyczne,
• laboratorium badań stanu środowiska.

ELEKTROENERGETYKA MASZYNY WYCIĄGOWE BADANIA I POMIARY

www.polskiprzemysl.com.pl

Jesteśmy producentem tabli-
czek znamionowych, ozna-
czeń WUG, pulpitow sterowni-
czych oraz wszelkiego rodzaju 
oznaczeń wykonywanych ze 
stali nierdzewnej kwasood-
pornej i z mosiądzu metodą 
maszynowego grawerowania, 
dzieki czemu, są one trwale 
i estetyczne, a przede wszyst-
kim odporne na trudne wa-
runki zewnetrzne.

PRODUCENT  TABLICZEK  ZNAMIONOWYCH

RAWO s.c.
ul. Noconiów 9a
41-810 Zabrze
Tel.: 32 275 04 69
rawosc@rawosc.com.pl www.rawosc.com.pl

Polski Przemysł     64     lipiec-sierpień 2011 lipiec-sierpień 2011     65     Polski Przemysł

W jaki sposób sprawdzane jest bezpieczeń-
stwo i niezawodność działania w produko-
wanych przez Państwa urządzeniach? 

Procedura sprawdzania bezpieczeństwa 
wyrobów obejmuje wszystkie etapy ich po-
wstawania, tj. projektowanie, badanie modeli 
i prototypów, produkcję i sprzedaż. Najwięk-
szy wpływ na bezpieczeństwo ma etap pro-
jektowania, w którym z dużą starannością 
przestrzegamy zasad określonych w odpo-
wiednich normach i obowiązujących przepi-
sach. Wykorzystujemy także w tym względzie 
doświadczenie naszej kadry inżynierskiej.

Przed wdrożeniem wyrobu do produkcji prze-
prowadza się serię badań konstruktorskich na 
wykonanym prototypie i jeżeli zajdzie taka 
potrzeba, dokonuje stosownych korekt, a na-
stępnie kieruje się prototyp do dalszych badań 
w akredytowanych laboratoriach oraz podda-
je ocenie w notyfikowanej stacji badawczej 
w celu uzyskania Certyfikatu Badania typu WE. 

Na bezpieczeństwo i niezawodność wyrobów 
ma także wpływ proces produkcji realizowa-
ny zgodnie z ustalonymi procedurami Syste-
mu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wyroby 

po sprzedaży są monitorowane przez nasze 
służby serwisowe, a wszelkie spostrzeżenia 
dotyczące niewłaściwego działania lub ewen-
tualnych usterek są poddawane analizie. 
Wnioski z tej analizy stanowią cenną wiedzę 
wykorzystywaną przy projektowaniu nowych 
urządzeń oraz przy modernizacji istniejących. 

W jaki sposób pracujecie Państwo nad no-
wymi produktami? Czy w najbliższym czasie 
powstaną kolejne? Czym będą się różnić od 
obecnie funkcjonujących?

Istnieją trzy zasadnicze grupy przesłanek bra-
nych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji  
o przystąpieniu do realizacji nowych projek-
tów wdrożeniowych. Pierwsza dotyczy sytu-
acji, kiedy znany nam klient zgłasza potrzebę 
rozwiązania konkretnego problemu technicz-
nego, deklaruje gotowość zakupu wyników 
opracowania w postaci wytworzonego urzą-
dzenia, systemu bądź technologii. Druga, czę-
ściej spotykana sytuacja pojawia się wtedy, 
gdy prowadzona na bieżąco analiza rynko-
wa wykazuje, że jakiś produkt znajdujący się 
w aktualnej ofercie przestaje być atrakcyjny 
dla odbiorców. I wreszcie trzecim, chyba naj-
ważniejszym powodem rozpoczęcia prac 

Produkcja sprężyn ściskowych, naciągowych, skrętnych i kształtowych. 
Z drutów stalowych – gatunek C82D, 50CrV4,  Oteva, Średnica drutu od 0,2 mm do 45,0 mm. 
Z drutów nierdzewnych – Sandvik 12R10. Średnica drutu od 0,2 mm do 14,0 mm. 

ZPUH Sprężpol S.C. ul. Tunkla 50, 41-707 Ruda Śląska, tel.: 32 24 28 474, www.sprezpol.eu
Z drutów brązowych – B6z8, BK31z8. Średnica drutu od 0,6 mm do 8,0 mm. 
Produkcja sprężyn talerzowych – grubość do 14 mm. 
Produkcja sprężyn zderzakowych – grubość do 14 mm.

się widoczny w mijającym sezonie grzew-
czym w postaci zmniejszonych rachunków 
za energię cieplną. Obecnie trwają przy-
gotowania do rozpoczęcia od dawna pla-
nowanej przebudowy i termomodernizacji 
budynku biurowo-produkcyjnego. Obecnie 
wykonywane są prace projektowe. Rozpo-
częcie budowy zaplanowane jest na przyszły 
rok. Przebudowa tyskiego zakładu połączo-
na jest również z planowanym wdrożeniem 
w spółce nowych technologii, co wymagać 
będzie zatrudnienia kadry o odpowiednich 
kwalifikacjach.

W tej chwili celem naszych inwestycji 
w firmie są inwestycje czynione w projek-
tach rozwojowych: rozbudowujemy ofertę 
o system nowoczesnych agregatów chłod-
niczych opartych o sprężarki śrubowe, które 
są przeznaczone do podziemnych instalacji 
klimatyzacji w zakładach górniczych. Pracu-
jemy też nad układami przekształtnikowej 
regulacji prędkości napędów elektrycznych. 
W związku z połączeniem i koniecznością 
podjęcia kolejnych tematów rozwojowych 
w ZEG-u planujemy zwiększenie naszej bazy, 
przede wszystkim rozwojowej, a w dalszej 
przyszłości także montażowo-produkcyjnej.

Czy ta nowa oferta ZEG-u skierowana bę-
dzie na rynek polski, czy też planowana 
jest także ekspansja na rynki zagraniczne?

Jak dotąd, w większości przypadków, ofer-
ta ZEG dedykowana była na rynek krajowy, 
choć urządzenia wyprodukowane przez tę 

firmę z powodzeniem pracują w Ameryce 
Południowej. Dla klienta argentyńskiego 
ZEG dostarczył i zabudował system meta-
nometrii automatycznej oraz całościowy 
układ zasilania i automatyki dla przenośni-
kowej dostawy węglowej na dole kopalni. 
Dzięki połączeniu z Elgórem – wykorzystu-
jąc dotychczasowe doświadczenia, jakie 
posiada w tym względzie Dział Handlu Za-
granicznego tej spółki – planujemy szersze 
wyjście z produktami ZEG-u na rynki zagra-
niczne. Jest tak z tego względu, że w opar-
ciu o doświadczenie Grupy Kapitałowej 
KOPEX od lat sprzedajemy nasze produkty 
m.in. do krajów dawnej Wspólnoty Niepod-
ległych Państw, Rumunii, Wietnamu, Chin 
i innych.

Jaka jest strategia rozwoju powstałej 
w efekcie połączenia spółki?

Jak każda spółka kapitałowa musimy dbać 
o wynik finansowy, a więc posiadać bogatą 
i atrakcyjną ofertę produktową oraz docierać 
z tą ofertą do klienta. Nasza rola w Grupie po-
lega na dostarczaniu nowoczesnych rozwią-
zań i produktów w zakresie elektrotechniki, 
automatyki i sterowania, miernictwa prze-
mysłowego oraz telekomunikacji, głównie 
na potrzeby górnictwa. Z racji naszej specja-
lizacji będziemy kłaść szczególny nacisk na 
wdrażanie nowoczesnych technologii mikro-
procesorowych i informatycznych, zarówno 
w produktach oferowanych samodzielnie 
przez naszą spółkę, jak i stanowiących uzu-
pełnienie oferty pozostałych członków Grupy 

KOPEX – czyli w układach zasilania, sterowa-
nia, automatyzacji, bezpieczeństwa i monito-
rowania maszyn.

Drugim ważnym kierunkiem rozwoju będzie 
opracowanie kompleksowych rozwiązań dla 
potrzeb automatyzacji procesów technolo-
gicznych w kopalniach podziemnych oraz 
na powierzchni. Nasze zainteresowanie kie-
rujemy zwłaszcza w stronę instalacji do od-
zyskiwania metanu z podziemnych wyrobisk 
górniczych oraz kogeneracji.

Jak wygląda proces technologiczny od za-
warcia kontraktu do jego realizacji? Czy 
jest on za każdym razem podobny, czy też 
każdy kontrakt jest inny, więc i sposób jego 
realizacji również?

Dla każdego kontraktu proces technolo-
giczny jest inny i zależy od zakresu umowy. 
ZEG posiada w swojej ofercie ponad 150 
produktów. Oczywiście prostszy proces 
produkcji dotyczy urządzeń katalogowych, 
standardowych, ponieważ jest on cyklicz-
nie powtarzany. Inny proces jest potrzeb-
ny dla wykonań specjalnych, związanych 
z wymaganiami konkretnego klienta. Jeże-
li w ramach kontraktu dostarczamy doku-
mentację, to proces rozpoczyna się od jej 
opracowania, łącznie z ewentualnym tłu-
maczeniem na żądany język. Cały proces 
projektowania i wykonania urządzeń ob-
jęty jest standardowym już w dzisiejszych 
czasach systemem zarządzania jakością 
ISO 9001.

HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA
Dostarczymy urządzenie każdego producenta z kraju i ze świata.

PROPONUJEMY:
▪ kompletacje dostaw

▪ dostawy nietypowego asortymentu
▪ innowacyjne produkty

▪ najwyższa jakość i niezawodność
▪ konkurencyjne ceny

Biuro Zaopatrzenia 
Technicznego ”BeZeT”                                                                                              

40–203 Katowice
Al. Roździeńskiego 188 b                                                                                         

tel./fax 32 781 00 48
email: bzt@bezet.katowice.pl

www.bezet.katowice.pl



NOREL Sp. z o.o. 
ul.Ostrowskiego 30

53-238 Wrocław
NIP 894-00-17-006

NOREL Sp z o.o. producent i dostawca obwodów drukowanych wyko-
nuje według zleceń i dostarczonej dokumentacji obwody drukowane 
jednostronne, dwustronne, z metalizacją, z solder maską, z maska zdzie-
ralną, opisem montażowym, pod montaż tradycyjny i SMD na podłożu 
szklano - epoksydowym (TSE). Wykonujemy również obwody drukowane 
elastyczne i obwody wielowarstwowe do 16 warstw.

Firma jest wieloletnim dostawcą obwodów dla przemysłu telekomunika-
cyjnego, automatyki, komputerowego, oświetleniowego a także potrzeb 
specjalnych. Jest także eksporterem swoich produktów.
Zapraszamy do współpracy.

www.norel.com.pl

Zakład produkcyjny
ul. Wrocławska 59

56-420 Bierutów
tel.: (71) 3146231   
fax: (71) 3146233

www.transformex.pl

TRANSFORMEX Sp. z o.o.

TRANSFORMEX Sp. z o.o.
04-965 Warszawa-Aleksandrów 
ul. Jachtowa 5 

tel.: +48 22 612 75 74
fax: +48 22 769 76 51

e-mail: biuro@transformex.pl

Nowoczesne transformatory potrzeb 
własnych i przekładniki w izolacji siliko-
nowej, przystosowane do pracy w eks-
tremalnych warunkach otoczenia.
Partner Firmy Elgór + Hansen  od 2001 r.
Certy� kat ISO 9001 – 2008

węglowych w najbliższych latach będzie 
redukcja kosztów. Istotne z naszej perspek-
tywy jest to, że jednym z jej elementów sta-
nie się modernizacja parku maszynowego 
i środków produkcji, związana z automaty-
zacją i ograniczeniem pracy ludzkiej.

Czy ma dla Pana znaczenie fakt, że za-
równo siedziba ZEG-u, jak i Elgór + Han-
sen znajduje się na Śląsku?

Dzięki temu mamy szybki dostęp do naj-
większej bazy naszych klientów – kopalń 
węgla kamiennego. Oprócz tego załoga 
każdej z obu połączonych spółek oparta 
jest o ludzi z doświadczeniem w branży, 
a tych ludzi na Śląsku jest w tym przypad-
ku zdecydowanie najwięcej. Jest tu tak-
że ulokowany istotny ośrodek naukowy 
i znajduje się kilka istotnych jednostek ba-
dawczych i notyfikowanych. Fakt, że nasza 
siedziba jest na Śląsku, znacząco ułatwia 
nam działanie i funkcjonowanie. ■

ZEG włożył wiele wysiłku w eliminację uciążliwych dla środowiska procesów technologicznych, zwłaszcza przestarzałych technologii 
galwanicznego nanoszenia powłok ochronnych na metalowe elementy konstrukcji mechanicznych czy też wytwarzania obwodów 
drukowanych z zastosowaniem silnych agresywnych i trujących odczynników chemicznych. W nowo konstruowanych urządzeniach 
eliminuje się stosowanie materiałów niebezpiecznych, takich jak ołów. Oprócz tego zautomatyzowana linia montażu układów elek-
tronicznych w znacznym stopniu ogranicza powstawanie odpadów technologicznych oraz zanieczyszczenie atmosfery w otoczeniu 
stanowiska trującymi wyziewami. Zastępowane są także tradycyjne metody obróbki metali i tworzyw sztucznych mniej szkodliwą 
obróbką laserową lub wodną.

Ciekawostka
TRANSFORMATORY 
ŻYWICZNE 
ŚREDNIEGO 
NAPIĘCIA

www.plesse.pl

Producent – PLESSE Pszczyna

TRANSFORMATORY 
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projektowych jest naturalne dążenie do 
poszerzania i wzbogacania oferty o zupeł-
nie nowe, dotychczas niewytwarzane pro-
dukty. Każdy etap projektowania nowego 
wyrobu jest szczegółowo monitorowany 
i weryfikowany przez zespół specjalistów 
własnych oraz zapraszanych w razie po-
trzeby ekspertów z zewnątrz. Ze względu 
na coraz większy udział w nowych wyro-
bach nowoczesnych technologii mikro-
procesorowych i informatycznych część 
zadań realizujemy we współpracy z ośrod-
kami naukowymi, głównie z Politechniką 
Śląską.

Nasza spółka posiada rozwinięte zaplecze 
projektowe, bazujące na kadrze wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów, dyspo-
nujących nowoczesnym wyposażeniem 
sprzętowym. Obecnie realizowanych 
jest kilka projektów, które w najbliższym 
czasie zaowocują pojawieniem się no-
wych produktów. Szczegółów póki co nie 

chciałbym zdradzać. W stosunku do wcze-
śniejszych opracowań będą się one różnić 
głównie wyższymi parametrami użytko-
wymi, bogatszą funkcjonalnością, wyższą 
niezawodnością i bezpieczeństwem pracy, 
prostotą obsługi, będą także bardziej przy-
jazne dla środowiska naturalnego. 

Jak oceniają Państwo aktualną sytuację 
w polskim górnictwie? Co Państwa zda-
niem zmieni się w najbliższym roku? 

Głównymi odbiorcami produktów ZEG 
i Elgór + Hansen były, są i będą w dalszym 
ciągu polskie kopalnie. Dlatego diagnoza 
rynku górnictwa podziemnego jest kluczo-
wym czynnikiem, który musimy uwzględ-
niać w strategii połączonych spółek. 

Wydobycie węgla jest uzależnione od wie-
lu czynników, także od ogólnej sytuacji 
gospodarczej kraju. Wydaje się, że pod-
stawowym elementem strategii spółek 


