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Nagrody Fundacji OKD dla
najlepszych projektów non-profit

Od redakcji
Drogi Czytelniku,
Pozwól, że napiszę o tym, co z pewnością już znasz z własnego
doświadczenia: przyjaciele, którzy spędzili wiele lat za granicą, wracają
do domu, i w miarę jak odwiedzają kolejne miejsca, nie mogą się nadziwić
zmianom, jakie dokonały się w ich rodzinnym mieście, czy kraju podczas
ich nieobecności. To naturalne, jako że tylko ci, którzy byli daleko są
w stanie dostrzec zmiany ze wszystkimi ich odcieniami.
Sam doświadczyłem czegoś podobnego, gdy wróciłem do OKD
po pięcioletniej przerwie. To tu rozpoczynałem moją drogę zawodową,
która prowadziła mnie przez kolejne 15 lat po kolejnych, różnych
szczeblach grupy. OKD, do której wróciłem, jest zupełnie inną firmą niż
ta, którą opuszczałem. Nowe technologie wydobywcze wprowadzone
w ramach Programu Optymalizacji Produktywności (POP) czynią pracę
naszych górników lżejszą i pozwalają na wydobycie węgla z mniej
dostępnych miejsc. Nowa bateria koksownicza naszej siostrzanej spółki
OKK została zaprojektowana w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki
i zgodnie z najsurowszymi wymaganiami ochrony środowiska. Dzięki
nowemu systemowi kontroli wydobycia nasi klienci mogą cieszyć się
z bezpieczeństwa dostaw, a my stosujemy większą elastyczność, jeśli
chodzi o produkcję koksu. Standardy bezpieczeństwa pracy w kopalni
i koksowni uległy znaczącej poprawie. Na dodatek, spółka jest zarządzana
w nowoczesny sposób i działa w sposób otwarty, przejrzysty oraz
odpowiedzialny społecznie. Od pół roku odpowiadam za sprzedaż
węgla i koksu. Moim celem jest osiągnięcie pełnej satysfakcji klientów
z oferowanych przez nas produktów oraz zaangażowanie w obsługę
klienta – wierzę, że osiągniemy ten cel.
Zdeněk Durčák,
Dyrektor handlowy OKD
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2011 rok w NWR: znakomite wyniki
osiągnięte w trudnych warunkach
Opublikowane w dniu 23 lutego wstępne
wyniki finansowe NWR za rok budżetowy
2011 są, ogólnie rzecz ujmując, zgodne
z oczekiwaniami rynku. Osiągnięte
przychody w wysokości 1,6 mld euro
oraz EBITDA w wysokości 454 mln euro
pokazują, że są to jedne z najlepszych
wyników finansowych NWR, a do tego
osiągnięte w niezwykle trudnym okresie
dla globalnej gospodarki.

Dochód na akcję za cały
rok wyniósł 0,47 euro

a całoroczna
dywidenda 0,23 euro
na akcję.

Osiągnęliśmy solidne wyniki
operacyjne przekraczając
zarówno założoną produkcję,
jak i sprzedaż węgla – głównie
energetycznego. Co więcej, dzięki
nieustannej, systematycznej
poprawie standardów
bezpieczeństwa wskaźnik
częstotliwości wypadków jest
najniższy w historii w NWR. To
bardzo dobra wiadomość.
Korzyści z wcześniejszych
inwestycji
W 2011 roku odnosiliśmy
korzyści z powziętych wcześniej
dużych inwestycji w sprzęt
wydobywczy, co pozwoliło
nam na częściowe złagodzenie
negatywnego wpływu inflacji,
jak i trudności o charakterze
geologicznym, związanych
z prowadzeniem coraz
głębszego wydobycia. Głębokość
ok. 1000 metrów, na jakiej
prowadzone są prace, stawia
poważne wyzwania zarówno
pod względem bezpieczeństwa
jak i dla wydobycia. Tak więc
przekroczenie naszych ogólnych
rocznych celów produkcyjnych,
przy jednoczesnym, dalszym
obniżeniu wskaźnika wypadków

Zarzucona papierem podłoga pozostaje symbolem giełdy, chociaż
handel akcjami odbywa się coraz częściej elektronicznie.

skutkujących nieobecnością
w pracy, pokazuje korzyści
z poczynionych wcześniej
inwestycji, jak również
zaangażowanie oraz
zdyscyplinowanie naszych
pracowników.
Wzrost
Najbardziej znaczącą chwilą
w 2011 roku był moment
powzięcia przez NWR decyzji
o dalszym rozwoju organicznym
i związanych z tym pracach nad
otwarciem kopalni Dębieńsko
na południu Polski. Złoża
węgla kamiennego (głównie
węgla koksującego) ocenia się
tam na 190 mln ton, a polska
spółka zależna NWR posiada
pięćdziesięcioletnią koncesję
na ich wydobycie. Powzięliśmy
tę decyzję po wnikliwej analizie

wykonalności projektu oraz
w oparciu o długookresowe
prognozy rynkowe. W ubiegłym
roku zebraliśmy doświadczony,
międzynarodowy zespół
projektowy, rozpoczęliśmy
prace budowlane, a w grudniu
rozpoczęliśmy drążenie
otworu dla pierwszej z dwóch
planowanych upadowych. Prace
nad projektem postępują. W tym
roku chcemy zainwestować
nawet do 50 mln euro, a w
2017 r. planujemy uruchomić
produkcję. Warto też wspomnieć,
że ogłosiliśmy zamiar zbadania
zasobów węgla kamiennego
w kopalni Frenstat w Czechach.
Zmiana miejsca rejestracji
spółki na Wielką Brytanię
Kolejnym ważnym momentem
w historii spółki była zmiana
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regionie, stanowiąca jeden
z najważniejszych czynników
kształtujących lokalną podaż
stali, rosła w szybkim tempie
w 2011 roku (wzrost o 12%
w Czechach i 13% na Słowacji).
Dywidenda
Biorąc pod uwagę dobre wyniki
za rok 2011, a także zgodnie
z ustaloną w NWR polityką
dywidendową, polegającą
na dystrybucji 50% rocznego
zysku netto w ciągu cyklu
koniunkturalnego, zarząd NWR
zaproponował dywidendę w
wysokości 0,07 euro na akcję,
co po zatwierdzeniu podczas
walnego zgromadzenia
akcjonariuszy, da całkowitą
dywidendę za rok 2011
w wysokości 0,23 euro na akcję.
Streszczenie
miejsca rejestracji NWR
na Wielką Brytanię oraz
wynikająca z tego faktu
obecność spółki wśród
londyńskich indeksów
giełdowych FTSE 250 oraz
FTSE 350 Mining. Jesteśmy
przekonani, że słuszność naszej
decyzji potwierdzi w dłuższej
perspektywie większą
rozpoznawalność NWR wśród
międzynarodowych inwestorów.
Długoterminowe
podstawy naszej
działalności
Głęboko wierzymy, że rynek
węgla koksującego ma stałe
i stabilne podstawy zarówno
w skali światowej jak i naszego
regionu. Pomimo trudnej sytuacji
makroekonomicznej produkcja
samochodów w naszym

Rynek zareagował pozytywnie
na nasze wyniki. Jak zauważył
jeden z analityków kursu akcji
NWR: „Wytyczne NWR dotyczące
utrzymania niskich kosztów
gotówkowych wydobycia
w 2012 roku są trudnym
zadaniem... z drugiej strony,
fakt że koszty te w 2011 roku
były zgodne z oczekiwaniami
czyni ten cel wiarygodnym."
Rynkom podoba się również to,
że nasze ceny węgla koksującego
w pełni odpowiadają
globalnemu cyklowi cenowemu
a jednocześnie nasze akcje
oferują uczestniczenie
w wyjątkowych wzrostach
notowanych w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Radek Nemecek
Szef Działu Relacji Inwestorskich
rnemecek@nwrgroup.eu

odpowiedzialność

Najważniejsze informacje
i liczby za 2011 rok
Przychody w wysokości 1,6 miliarda euro
EBITDA w wysokości 454 milionów euro
Zysk netto w wysokości 130 milionów euro
 niej niż osiem wypadków skutkujących nieobecnością
M
w pracy na milion przepracowanych godzin
 rodukcja węgla w wysokości 11,2 mln ton oraz
P
sprzedaż w wysokości 10,6 mln ton
 ozpoczęcie prac w kopalni Dębieńsko
R
na południu Polski
Z amiar zbadania złóż węgla kamiennego w kopalni
Frenstat w Czechach
Z akończenie rejestracji spółki w Wielkiej Brytanii oraz
wejście do indeksów FTSE

Perspektywy na 2012 r.
 eny na pierwszy kwartał 2012 r. dla węgla koksującego
C
oraz koksu uzgodnione odpowiednio na poziomie
142 euro za tonę oraz 311 euro za tonę
Ś rednie ceny węgla energetycznego na rok 2012
uzgodnione na poziomie 74 euro za tonę, co stanowi
11-procentowy wzrost w stosunku do roku 2011
 ele produkcyjne i sprzedażowe dla węgla odpowiednio
C
na poziomie 10,8–11 mln ton oraz 10,25–10,5 mln ton
 czekiwany udział węgla koksującego i energetycznego
O
w sprzedaży zewnętrznej w stosunku 48% do 52%  
 ele produkcyjne i sprzedażowe dla koksu odpowiednio
C
na poziomie 700 tys. ton i 600 tys. ton
J ednostkowe koszty wydobycia mają pozostać na tym
samym poziomie, w czeskich koronach
 czekiwane wydatki inwestycyjne w wysokości
O
250 milionów euro, z czego 40–50 milionów euro
w ramach projektu Dębieńsko
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Kowalczyk: Ludzie
chcą odnieść sukces
Pod jego kierownictwem kopalnia
ČSM zakończyła rok 2011 z sukcesem,
odnotowując najwyższą w historii
produkcję. Liczba wypadków spadła,
a w wyniku wprowadzonego Programu
Optymalizacji Produktywności 2010
(POP 2010) wydajność kopalni wzrosła
a warunki pracy górników stały się mniej
uciążliwe. Pomimo tych udoskonaleń,
nie przestaje myśleć o dalszej poprawie
wydajności. Mowa o Boleslavie
Kowalczyku, dyrektorze kopalni ČSM.

2 862 000
ton węgla

Taką ilość wyprodukowała
w ubiegłym roku kopalnia
ČSM. Plan przekroczono
o 262 tys. ton. To rekord.

W jaki sposób związał
się Pan z górnictwem?
Czy to u Pana rodzinna
tradycja, tak jak w wielu
przypadkach w tym
regionie?
Nikt w naszej rodzinie nigdy nie
pracował w kopalni, mimo iż
żyjemy w regonie karwińskim
od pokoleń. Po szkole
podstawowej trafiłem do szkoły
zawodowej o profilu górniczym
należącej do ówczesnej kopalni
Dukla. Tam uczyłem się zawodu
elektryka. Spodobało mi się, że
po maturze miałem otwarte
drzwi na uczelnię wyższą
i jednocześnie mogłem zdobyć
podstawy wiedzy o handlu..
Po ukończeniu studiów
podjąłem pracę na ówczesnej
kopalni Dziewiątego Maja, która
dzisiaj jest kopalnią Darkov.
Spędziłem tam prawie 31 lat.
W jaki sposób został Pan
dyrektorem kopalni ČSM?
W połowie 2010 roku w
poszczególnych kopalniach

nastąpiły zmiany na szczeblu
kierowniczym. Wtedy zostałem
mianowany dyrektorem kopalni
ČSM. Początek był trudny, ale
jestem pewien, że przeniesienie
do kopalni ČSM było w końcu
korzystne i dla mnie i, mam
nadzieję, opłaciło się także
samej kopalni. Mój nowy zespół
stanął w obliczu poważnych
wyzwań, którym stawiliśmy
czoło. Kopalnia ta jest
specyficzna, gdyż przez długi
czas funkcjonowała niezależnie
od OKD i w nieco odmienny
sposób. W końcu uzmysłowiłem
sobie, że ludzie są wszędzie
tacy sami i chcą odnieść sukces.
Staram się zapewnić każdemu

możliwość pokazania, na co go
stać. Staram się powstrzymać
od kontrolowania każdego
kroku, aby nie ograniczać
wolności i kreatywności
pracowników. I to się opłaciło.
Spędził Pan ponad 30 lat
w kopalni Darkov. Czy
może Pan porównać to
doświadczenie z Pana
obecnym miejscem
pracy?
Warunki geologiczne, z jakimi
mamy do czynienia w
kopalni ČSM, są szczególne
i z pewnością bardziej
wymagające niż w kopalni
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w ciągu roku w ponad
40- letniej historii kopalni
bijąc rekord z 1981 roku.
Wyprodukowaliśmy 2,862 tys.
ton i przekroczyliśmy
tegoroczny plan o 262 tys.
ton. Nie chciałbym tworzyć
wrażenia, że zależy nam
na biciu rekordów. Wydobyliśmy
dodatkowy tonaż, ponieważ
mieliśmy przygotowane
ściany a OKD potrzebowało
dodatkowego wydobycia.
Takie zapotrzebowanie
pojawiło się przede wszystkim
po wstrząsach, do jakich doszło
w kopalniach Karwina i Darkov.
W takich przypadkach ważna
jest solidarność górników.
A więc to, że kopalnie
prowadzą między sobą
zażartą rywalizację nie
jest prawdą?

Darkov. Poza tym ČSM – jako
że kopalnia działała wcześniej
niezależnie – borykała
się z brakiem inwestycji
i nowoczesnych technologii. W
pierwszej kolejności zaczęliśmy
nadrabiać te zaległości.
Udało nam się to głównie
dzięki programowi POP 2010.
Mieliśmy niewiele czasu, by
nauczyć naszych ludzi, jak
obsługiwać nowoczesny sprzęt.
Co przyniósł kopalni ČSM
2011 rok?
Mogę powiedzieć, że 2011
rok był udany. Wydobyliśmy
największą ilość węgla

Każdy ma nadzieję, że będzie
lepszy od innych, ale taka
rywalizacja może działać tylko
pozytywnie jako motywacja
do poprawy własnych wyników.
OKD nie jest już postrzegana
przez pryzmat poszczególnych
kopalń, ale jako całość
i  jest oceniana za postawę
wobec swoich pracowników,
mieszkańców, środowiska, jak
również za wydobycie i wyniki
finansowe.
Jakie są cele ČSM
w bieżącym roku? I co
należy zrobić, aby je
osiągnąć?
Zgodnie z planem mamy
wydobyć 2,750 tys. ton
węgla, zwiększyć wydobycie,
np. poprzez zwiększenie
produkcji na jednego
pracownika w ciągu zmiany

z 4,2 do 4,6 tony. Oznacza
to dokładne planowanie,
przygotowanie ścian i nowych
mocy wydobywczych oraz
zapewnienie ludziom motywacji
do wydajnej pracy. Musimy
respektować fakt, że górnictwo
jest codzienną walką z prawami
natury, które często działają
wbrew naszym intencjom.
Niemniej jednak musimy
traktować naturę z szacunkiem.
To jest jedyny sposób, aby nasza
praca setki metrów pod ziemią
przyniosła sukces, a przede
wszystkim była bezpieczna.
Które z problemów,
z którymi spotkał się Pan
w zeszłym roku, były
największe?
Odziedziczyliśmy problem
z usuwaniem materiału
za pomocą przenośników,
które nie spełniały naszych
potrzeb. Nowa technologia
jest po prostu tak wydajna, że
stare taśmy przenośnikowe nie
nadążały z usuwaniem węgla.
W 2011 roku zakończyliśmy
instalację nowego systemu
przenośników. Był to
fundament naszego sukcesu.
Kopalnia ČSM prowadzi
zakłady Północ
i Południe. Jaką pozycję
zajmują one w ČSM pod
względem produkcji
i liczby pracowników?
Wydobyty węgiel trafia
na powierzchnię w zakładzie
północnym, gdzie znajduje się
przetwórnia. Poza tym zakłady
są podobne pod względem
produkcji i zatrudnienia. Kiedyś
rywalizowały między sobą, ale
dziś należy to już do historii.

odpowiedzialność

Wszyscy zdajemy sobie sprawę
z faktu, że wszystkie rzeczy
są ze sobą powiązane i mamy
wspólny cel. Większość naszych
pracowników, w tym około 1100
osób personelu kontraktowego,
przepływa swobodnie pomiędzy
zakładami  w zależności
od potrzeb. Dotyczy to
zespołów urabiających przodek,
pracujących w przy wydobyciu
i wyposażeniu ścian oraz
usuwaniu sprzętu.
A co z przyszłością? OKD
utrzymuje, że program
POP 2010 wraz z innymi
przedsięwzięciami
otworzył nowe
perspektywy dla firmy.
Co czeka kopalnię ČSM
w bardziej odległej
przyszłości?
Nasza Ocena oddziaływania
na środowisko została
zatwierdzona do roku 2020.
Jeśli jednak spojrzymy
na jakim etapie jest
produkcja na poszczególnych
ścianach, ostatnia powinna
być wyczerpana w 2028
roku. Dokładna data
zależy oczywiście od wielu
czynników, takich jak popyt
na węgiel i wynikająca z niego
roczna produkcja a także
uwarunkowania geologiczne,
które mogłyby utrudnić naszą
pracę, i na które nie mamy
wpływu. Co najważniejsze,
mamy umowy z gminą
Stonawa i miastem Karwina,
pod którymi prowadzimy prace.
Cokolwiek stanie się po tej
dacie zależy od przyszłych
negocjacji. Warto wspomnieć,
że nasz obszar górniczy leży
w bezpośrednim sąsiedztwie
kopalni Morcinek po drugiej
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stronie granicy z Polską. Jest
to jeden z dwóch polskich
projektów rozwojowych
prowadzonych przez NWR,
naszą spółkę macierzystą.
Wymienia Pan
Stonawę i Karwinę.
Jak oceniłby Pan
relacje z mieszkańcami
i lokalnymi władzami
odpowiedzialnymi
za teren pod którym są
kopalnie?
Relacje ze Stonawą są dla
nas bardzo ważne, jako że
większość naszej działalności
wydobywczej ma miejsce
pod ich terenem. Nie mamy

18 846
metrów

To efekt prac drążeniowych
górników z ČSM. Ten
wynik utorował drogę do
rekordowej produkcji.

takiego wpływu na Karwinę.
Nasze wzajemne relacje są
poprawne. Zawsze dążymy
do znalezienia rozwiązań
korzystnych dla obu stron.
Aby zapobiec konfliktom
porozumieliśmy się
i jednoznacznie określimy
tereny, na których można
budować domy i takie, gdzie
nie jest to możliwe ze względu
na trwające prace podziemne.
Rozwiązujemy problemy jak
tylko się pojawiają po to, aby
żadna ze stron nie odeszła
od stołu negocjacyjnego
blokując rozwój drugiej
strony.
Kopalnia ČSM leży
w pobliżu granicy
z Polską. Czy wobec
tego zatrudniacie więcej
pracowników z Polski?
Czy bliskość Polski ma

rozmowa

jakieś znaczenie dla
spraw pracowniczych?
Polacy stanowią największą
część naszego personelu
kontraktowego. Zatrudniamy
ich, kiedy nie możemy
zaspokoić potrzeb
przy pomocy własnych
pracowników. Problemem
jest ciągły brak dostatecznej
ilości fachowców, będący
skutkiem upadku edukacji
zawodowej o profilu
górniczym w Czechach.
Dlatego też cieszę się, że
podjęto próby odnowienia
tradycji takiej edukacji w
regionie a pierwsi ślusarze
i elektrycy opuszczą szkołę
zawodową w Karwinie w tym
roku. Staramy się uzupełniać
naszą załogę w miarę
potrzeb ludźmi, którzy mają
wcześniejsze doświadczenie
górnicze. Niektórzy z naszych
pracowników pochodzą
z rodzin o długiej tradycji
górniczej.
Pracując z ludźmi miałem
okazję wiele razy przekonać
się, że pracownicy żonaci,
posiadający rodziny
są generalnie bardziej
odpowiedzialni. Muszą
zapewnić rodzinom stabilność
finansową, co wpływa na ich
podejście do pracy i spraw
bezpieczeństwa.
Czy dostrzega Pan
różnice pomiędzy
Pana pracownikami
o a pracownikami
kontraktowymi?
Nie dostrzegłem żadnej
różnicy. Wszystkich uważam
za swoich ludzi, którzy chcą
zarabiać pieniądze i odnieść
sukces. Lżejszym krokiem
idzie się do kopalni, w której
można coś osiągnąć i czuć się
na swoim miejscu. Podstawowa
zasada jest dość prosta:
Idziemy do pracy chcąc, aby
kopalnia ČSM odniosła sukces.

technologia

Czy udaje się Panu
przyciągnąć do pracy w
kopalni ludzi młodych?
Tak, od niedawna obserwuję,
że coraz więcej młodych osób
jest zainteresowanych pracą
u nas. Wiąże się to z niepewną
światową sytuacją gospodarczą.
Interesują nas młodzi ślusarze,
a przede wszystkim elektrycy,
gdyż wszystkie nowoczesne
technologie wymagają
wysokiego poziomu wiedzy
o elektronice.
Jak często zjeżdża Pan
na dół z górnikami?
Staram się każdego dnia.
Czasami udaje mi się dwa razy
dziennie a czasami w ogóle.
Czasu jest mało.
Kiedy jest Pan pod
ziemią, co zwykle słyszy
Pan o OKD i zarządzie
kopalni?
Moją zaletą jest to, że ludzie
mogą rozmawiać ze mną
swobodnie. Znam wszystkich
sztygarów i kiedy jestem
na ścianie lub chodniku, wiedzą,
że nie muszą ważyć słów,
aby nie powiedzieć czegoś,
czego nie chciałbym usłyszeć.
Przeciwnie, chcę słyszeć
o każdym możliwym problemie.
Wierzę, że lepiej jest zmierzyć się
z problemem w zarzewiu, zanim
mały płomień zmieni się w pożar
całego domu.
Co program POP 2010,
często określany w
OKD mianem rewolucji
technologicznej, przyniósł
kopalni ČSM?
Słowa uznania należą się przede
wszystkim Klausowi-Dieter
Beckowi, który po objęciu
fotela prezesa zdołał pozyskać
wystarczające finansowanie
dla tego ambitnego projektu.
Stworzył przed nami nową
przyszłość i przeniósł do 21.

wieku. Oprócz poprawy
wskaźników ekonomicznych,
POP 2010 uczynił z naszej
kopalni bezpieczniejsze miejsce.
Wykonywana przez ludzi praca
stała się łatwiejsza, jako że sprzęt
maszynowy działa zazwyczaj
w sposób automatyczny
lub półautomatyczny.
Właśnie zamierzamy nabyć
czwarty zestaw ścianowy.
Naszym zadaniem jest teraz
przygotowanie ścian tak, abyśmy
mogli przenieść tam nowe
zestawy tak szybko i efektywnie
jak to możliwe. Średnio mamy
od pięciu do sześciu czynnych
ścian. Zgodnie z planem trzy
z nich powinny być wyposażone
w zestawy POP 2010 w trakcie
drugiego kwartału, a jedna
ściana ma być ponownie
wyposażona.
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pod względem
bezpieczeństwa?

Wieża skipowa kopalni ČSM zyskała nowy, jasnopomarańczowy kolor.
To był zwiastun pomyślnego roku dla kopalni.

Czy można
odpowiedzialnie
stwierdzić, że dzięki
programowi POP 2010
jesteście obecnie w
stanie sięgnąć po zasoby,
które były niedostępne
przy użyciu poprzednio
stosowanych technologii?
Warunki geologiczne są
kluczowe. Z technicznego
punktu widzenia bylibyśmy w
stanie wykorzystać te rezerwy
przy użyciu poprzedniej
technologii, ale wiązałoby się
to z licznymi zagrożeniami
z powodu skomplikowanych
warunków geologicznych
i znacznych głębokości. Ponadto,
nie bylibyśmy w stanie pracować
przy obecnych wskaźnikach
wydajności i produktywności.

W jaki sposób
Pana ludzie radzą
sobie z obsługą
nowoczesnych,
sterowanych
elektronicznie
technologii?
Nasi ludzie nie mają
problemu z zaawansowanymi
technologiami - wręcz
przeciwnie. Są zmotywowani, by
nauczyć się pracować z nowymi
urządzeniami, chcą by maszyny
były wykorzystywane jak
najwięcej podczas ich szychty.
I nikt nie chce przekazać pod
koniec szychty nieprawidłowo
działającej lub zepsutej
maszyny.
Jaki był rok 2011
w kopalni ČSM

Osiągnęliśmy poprawę w
stosunku do roku 2010.
Częściowo było to zasługą
nowych technologii, ale według
mnie największym wkładem
była zmiana w podejściu
naszych ludzi. Szacunek dla
własnego zdrowia i życia zyskał
na znaczeniu. Każdy chce być
zdrowy i dalej pracować. Nikt
nie chce przebywać na zasiłku
chorobowym, wyrządzać szkody
sobie i kolegom z powodu
nieobecności. Każdy chce
cieszyć się rodziną i hobby
w dobrym zdrowiu. Program
POP2010 miał pozytywny
wpływ na bezpieczeństwo pracy
przede wszystkim ze względu
na wykorzystanie nowych
technologii do kontroli stropów
nad obszarem roboczym, co
dało nam większą kontrolę
nad spadającym materiałem.
Poszczególne sekcje lepiej
reagują na naprężenia
geologiczne. Wyeliminowaliśmy
też działania o wysokim ryzyku.
Nowe technologie przyczyniły
się także do polepszenia
warunków klimatycznych
panujących pod ziemią.
Przestrzeń pomiędzy sekcjami
i filarem węglowym zwiększyła
się odpowiednio do wymiarów
nowych kompleksów,
co poprawiło przepływ
powietrza. Wentylacja
stała się bardziej wydajna.
Na ścianach zamontowano
nowe urządzenia
klimatyzacyjne, które nie
pasowałyby do poprzednio
wykorzystywanej technologii
i dlatego też nie mogły być
zastosowane.

odpowiedzialność

sposobów na poprawę
do momentu, w którym liczba
wypadków spadnie do zera.
Maszyna jest tylko maszyną,
nawet jeśli kosztuje setki
milionów. Każdy człowiek
jest wyjątkowy i zdrowie oraz
życie ludzkie musimy stawiać
zawsze na pierwszym miejscu.
Diabeł tkwi w szczegółach.
Większość naszych wypadków
wynika z pomyłki lub
niedocenienia warunków,
w jakich pracujemy.
Instalujemy specjalne osłony
zabezpieczające przed
poślizgnięciem oraz przejścia
nad przenośnikami. Poprzez
sztygarów jak i wykorzystanie
technologii staramy się, aby
wszyscy nasi pracownicy
zrozumieli, że zachowanie
przez nich bezpieczeństwa
w miejscu pracy ma dla nas
zasadnicze znaczenie.
Co robi dyrektor kopalni
kiedy nie pracuje?

Jakie rozwiązania
wprowadził Pan w celu
zapewnienia ciągłej
poprawy bezpieczństwa
pracy?

Nie jestem typem człowieka,
który po przepracowaniu
dziesięciu, czy dwunastu
godzin opuszcza kopalnię,
zapomina o pracy i zajmuje
się hobby. Praktycznie nie
przestaję myśleć o mojej pracy,
o tym jak zmienić i ulepszyć
różne rzeczy. Kiedy w kopalni
nie dzieje się dobrze, budzę
się ze snu, patrzę przez okno
sypialni na oświetloną wieżę
szybową i myślę o tym, co
zrobię w pracy [śmiech].
Ale oczywiście nikt nie żyje
tylko pracą. Lubię pracę w
ogrodzie. Mam dwóch synów.
Jeden jest żonaty i ma syna,
więc jestem też dziadkiem.
Lubię grać w golfa, polować
i łowić ryby – nawet kupiłem
sobie niedawno nowy sprzęt
wędkarski. Na ryby zazwyczaj
wybieram się nad pobliską
rzekę Stonkawę. Ale zazwyczaj
mam niewiele czasu na hobby.

Ciągle jest miejsce
na poprawę. Musimy szukać

Marek Síbrt,
marek.sibrt@okd.cz
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Węgiel jest węglem koksującym jeśli…
… lub opowieść o laboratoriach OKD
Kiedy węgiel staje się węglem
koksującym, który może być dalej
przetwarzany w koksowniach w
odróżnieniu od węgla energetycznego
używanego w przemyśle do uzyskania
ciepła i energii? Kto decyduje, kiedy
staje się on węglem koksującym?
No i kto właściwie odpowiada za to,
czy węgiel spełnia określone przez
klientów wymagania? Wreszcie – jakie
cechy węgla są brane pod uwagę
i dlaczego?

O2, CO, CO2,
CH4, H2
Obecność tych
gazów bada się  
w kopalniach.

Chociaż odpowiedź jest dość
prosta, jest jednak istotna
z punktu widzenia zaspokojenia
wymagań klienta. Każda
kopalnia OKD, wchodząca w
skład grupy NWR, posiada
wysoce wyspecjalizowane
laboratorium wraz z zespołem
wykwalifikowanych ekspertów
oceniających parametry
produkowanego węgla. Co
więcej, laboratorium przy
zakładzie Łazy kopalni Karwina
uzyskało akredytację w zakresie
wykonywania analiz paliw.
„Kontrola zarządzania jakością
ma zastosowanie w każdej
z czterech kopalni i obejmuje
cały proces od przygotowania
i wydobycia do przeróbki węgla,
czyli po prostu aż do momentu
kiedy węgiel opuszcza
wagonami kopalnię w drodze
do odbiorcy” – powiedział
specjalista ds. przeróbki w OKD,
Marek Špok.
Próbki węgla są pobierane
w kopalniach a następnie
poddawane przeróbce
i analizie w laboratoriach.
Podstawowe cechy są ustalane

Laboratoria wyposażone są w sprzęt, służący bardzo szerokiej analizie
węgla, uwzględniającej różne punkty widzenia.

zgodnie z obowiązującymi
standardami. Od wyniku
analizy zależy to, czy wydobyty
węgiel będzie wykorzystany
jako węgiel koksujący, czy
energetyczny po poddaniu się
skomplikowanej przeróbce.
Analiza laboratoryjna składa się
z dwóch części: analizy paliwa
i gazu. „Na początku skupiamy
się np. na określeniu zawartości
wody, popiołów, części lotnych,
siarki lub wartości opałowej.
Monitorujemy również proporcje
węgla, wodoru, azotu i ustalamy
spiekalność oraz dylatację –
parametry określające zdolność
węgla do zwiększenia objętości
w procesie koksowania" –
wyjaśnił Špok.
Analiza gazu pozwala
na ustalenie gazów obecnych

wewnątrz kopalni oraz w
odgazowanym wydobytym
produkcie spalanym w
jednostkach kogeneracyjnych.
Wykonuje się badania pod
kątem zawartości O2, CO, CO2,
CH4, H2 oraz węglowodorów.
Zawartość pyłu jest również
przedmiotem analizy.
Wszystkie laboratoria
OKD funkcjonują zgodnie
z obowiązującymi w Czechach
normami technicznymi ČSN.
Wysokie standardy zapewniają
tez międzynarodowe analizy
międzylaboratoryjne. Procesy
produkcyjne i jakość węgla
są sprawdzane przez systemy
kontrolne i próbkowanie,
pozwalające na monitorowanie
technologii produkcji oraz
dające ekspertom szybki
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NWR KARBONIA – z tradycji
w nowoczesność

dostęp do wszystkich
ważnych informacji. "System
informacyjny zapewnia opis
wszystkich  procesów" –
powiedział Špok.
Zanim węgiel trafi
do odbiorców, jego próbki
są sprawdzane zgodnie
z obowiązującymi standardami.
„Próbki pobierane są w
sposób zautomatyzowany lub
mechaniczny,  a następnie
poddane badaniom w
laboratorium. System jest
tak skonfigurowany, że w
wypadku zażalenia ze strony
klienta jesteśmy w stanie
zebrać szczegółowe informacje
na temat danej dostawy” –
dodał Špok.

Nowy projekt NWR Group jest
o tyle nietypowy, że jest budowany
na pozostałościach starej kopalni Dębieńsko.
Oznacza to, że pozostałości infrastruktury
i rozwiązań spotykamy na każdym kroku.
Niewiele prowadzonych prac zaczyna
się od tzw. „zera”. Napotykamy nie
tylko na stare budynki, które wymagają
generalnej renowacji, ale również  na
stare instalacje i rozwiązania, które w
dzisiejszej rzeczywistości nie mają już
żadnego zastosowania. Natomiast jedną
z największych przeszkód jest „tradycyjne”
myślenie o budowaniu kopalni. Ostatnie
doświadczenia na rynku polskim w
tej materii dotyczą wydarzeń sprzed
dwudziestu, czy trzydziestu lat. Myśl
techniczna i nie tylko ona, od tego czasu
zmieniła się, choć niektóre elementy
pozostały.
Jak zamierzamy wykorzystać stare, budując
nowe? Budynki, które mogą zostać
odbudowane i odrestaurowane będziemy
starali się zachować, aby nawiązać
do ponad stuletniej historii kopalni. Ich
tradycyjny wygląd będzie korespondował
z nowo wybudowanymi, których fasady
będą utrzymane w stylu budynków sprzed
lat. A poza tym? Wypada się uśmiechnąć
i powiedzieć, że wnętrza budynków będą
odpowiadać najnowszym rozwiązaniom
technicznym i budowlanym, jak również
będą posiadać dostosowaną strukturę
rozwiązań informatycznych. Na tym nie
koniec. Wykorzystywane materiały spełniają
wszystkie najnowsze normy bezpieczeństwa
oraz uwzględniają proekologiczne podejście
Spółki do środowiska naturalnego. Również

systemy zastosowane w wyposażeniu biur
i sposób zarządzania odpadami ma być
docelowo w pełni zgodny z procedurami
ISO oraz chronić środowisko.
Co już zrobiliśmy?  Budynek cechowni
oddany na początku stycznia spełnia rolę
głównego biurowca Spółki. Planujemy
oddanie następnego budynku w lipcu 2012
r, a budynek Dyrekcji Spółki w 2013 r.
Budynek cechowni pozostał po poprzedniej
kopalni. Został wewnątrz  w całości
odrestaurowany i przebudowany zgodnie
z aktualnymi potrzebami Spółki. W tej
chwili odpowiada najnowszym wymogom
administracyjnym i stanowi nasze „centrum
dowodzenia światem” ;). W auli cechowni
odbyły się tradycyjne obchody dnia Św.
Barbary oraz uroczystości, związane z tzw.
„nowym otwarciem” kopalni.
Tomasz Wielgo
Dyrektor ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy w NWR Karbonia

Marek Síbrt
marek.sibrt@okd.cz
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Chodnik o niespotykanej
długości i profilu połączy
kopalnie Darkov i Karwina
W OKD trwają prace nad wyjątkowym korytarzem mającym
połączyć zakład ČSA kopalni Karwina z kopalnią Darkov.
Projekt chodnika jest wyjątkowy pod wieloma względami:
wyjątkowa jest długość chodnika (trzy kilometry), pole
przekroju drążonego wyrobiska, wykorzystywane w tym celu
technologie oraz planowane wyposażenie i przeznaczenie
wyrobiska. Chodnik jest drążony z obu stron, co wymaga
nadzwyczajnej precyzji i dokładności pomiarów.

1700
metrów

Długość najdłuższego
z pięciu taśmociągów
w wyrobisku.

Kopalnie OKD w rejonie
karwińskim mogą pochwalić
się kilkunastoma już
istniejącymi połączeniami,
jak na przykład: pomiędzy
kopalniami ČSM i Darkov,
kopalnią Łazy i zakładem ČSA
przy kopalni Karwina oraz
północnym i południowym
zakładem kopalni ČSM. Pomysł
połączenia kopalni Karwina
i Darkov powstał w 2008
roku, ale chodnik zaczęto
drążyć dopiero w kwietniu
ubiegłego roku a ukończenie
projektu zaplanowane jest
na koniec 2012 roku. Przekop
pozwoli na bardziej efektywne
wykorzystanie nowoczesnego
zakładu przeróbczego kopalni
Darkov.
Co zadecydowało o rozpoczęciu
przez OKD tak ambitnego
projektu? Jakie korzyści taki
projekt przyniesie? "W kopalni
Darkov mamy do dyspozycji
najnowocześniejszy zakład
przeróbczy w całym rejonie
górniczym, o zdolnościach
produkcyjnych znacznie
przekraczających wydobycie
węgla z kopalni. Z drugiej
strony, zakład przeróbczy w
kopalni Karwina ma już swoje
lata. Dlaczego więc mielibyśmy

inwestować w utrzymanie
i remont jednego z najstarszych
zakładów przeróbczych, jeśli
możemy w większym stopniu
wykorzystać nowoczesny zakład
i przetwarzać w nim nawet
4,5 mln ton węgla rocznie?" –
wyjaśnia Jiří Golasowski,
zastępca kierownika robót
górniczych, główny inżynier
OKD.
Wyjątkowa długość,
profil i technologia
Wyrobisko będzie wyjątkowe
przede wszystkim ze
względu na swoją długość,
nieporównywalną z niczym
co powstało w tym rejonie
górniczym od wielu lat.
Co więcej, o ile zazwyczaj
do budowy tuneli były
wykorzystywane maszyny
drążące, wyrobisko pomiędzy
kopalnią ČSA i Darkov
powstanie przy użyciu
standardowych odwiertów,
ładunków wybuchowych oraz
kombajnów chodnikowych.
Przekop jest również
wyjątkowy ze względu na
swój średni przekrój – 6,7 m
szerokości i 4,5 m wysokości.
„Drążony profil zdecydowanie

otwiera nowe możliwości
wykorzystania chodnika:
od usuwania urobku,
do transportu materiałów,
sprzętu i ludzi. Będziemy mieli
możliwość przeniesienia całej
sekcji centralnego zestawu
górniczego z Programu
Optymalizacji Produktywności
(POP)” – mówi Jiří Golasowski.
Wyrobisko będzie wyposażone
w wysokiej jakości taśmociągi,
z których najdłuższy będzie
miał rekordową długość 1,7 km.
Taśmociągi będą
wykorzystywane nie tylko
do przewozu urobku, ale
również ludzi i węgla, co
jest często spotykanym
rozwiązaniem w wielu krajach
o rozwiniętym przemyśle
górniczym, na przykład
w Niemczech. To właśnie przede
wszystkim z doświadczeń
niemieckich  OKD  czerpie
wzory do naśladowania.
Podobny rodzaj transportu,
dawniej rzadko spotykanego
w kopalniach OKD,
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Wyjątkowy pod względem profilu, długości i zastosowanych
technologii przekop wykonuje polska firma Alpex.

jest z powodzeniem
wykorzystywany na przykład
w kopalni Paskov, gdzie
transport odbywa się w obu
kierunkach dzięki zastosowaniu
odpowiedniej wielkości
taśmociągu.
Zmiana sposobu
myślenia
Po raz pierwszy chodnik jest
drążony przy użyciu maszyny
do drążenia o podwójnej tarczy
firmy Deilmann-Haniel. Urobek
jest usuwany przez przenośnik
zgarniakowy i współpracującą
z nim kruszarkę. Ze
względów bezpieczeństwa
praca w chodniku o dużym
polu przekroju odbywa
się na platformach.
„Projekt jest pod wieloma
względami innowacyjny
i jako taki wymaga od ludzi
zmiany sposobu myślenia.
Górnicy byli na początku
raczej niechętni zmianom,
bo byli  przyzwyczajeni
do stosowanych od dawna
metod pracy. Dzisiaj, gdy

zobaczyli, na ile poprawiło się
ich bezpieczeństwo i warunki
pracy, ci sami ludzie są
zagorzałymi zwolennikami
platform" – mówi Golasowski.
Duże pole przekroju wyrobiska
i zakładany na dwadzieścia
lat czas użytkowania
wymagają odpowiedniego
sprzętu. Wszędzie gdzie jest
to wymagane ze względu
na profil chodnika, stosowane są
łączone obudowy chodnikowe
(zakotwione stalowe
kształtowniki łukowe firmy
Heitzmann) a wolne przestrzenie
szybko są wypełniane
szybkowiążącą mieszanką
popiołowo‑cementową
o wytrzymałości do 15 MPa.
Powodem takiego działania
jest dbałość  o bezpieczeństwo
górników, pracujących w
kopalni.
Wyzwanie dla
mierniczych
Jako że górnicy naszego
polskiego partnera, firmy

Alpex, drążą chodnik
przez 24 godziny na dobę,
siedem dni i 168 godziny w
tygodniu, z obu stron, a przez
to w różnych warunkach
geologiczno-górniczych,
projekt wymaga wyjątkowej
dokładności pomiarów. „Nie
jest trudno połączyć wyrobiska
z jednej siatki geologicznej.
Jednak w tym wypadku
górnicy drążą chodnik
z dwóch przeciwległych
siatek i na różnych obszarach
górniczych. Wymaga to
pomiarów, ustalenia punktów
pomiarowych i unifikacji
obu siatek. Jeśli idzie o prace
pomiarowe, projekt należy
do najwyższej kategorii
pomiarów specjalnych
o dozwolonym odchyleniu
wynoszącym nie więcej niż
10 cm. Dzięki wyśmienitej
pracy naszych ekspertów
oraz nowemu sprzętowi
pomiarowemu, pozwalającemu
na największą możliwą
dokładność, do tej pory
udaje nam się spełniać
te wymagania” – mówi
Golasowski.
Chodnik drążą dwa
zespoły górników, liczące
około 70 osób. Firma
Alpex została wyłoniona
w przetargu głównie ze
względu na kompetencje jej
pracowników oraz jakość
referencji, jakimi może się

odpowiedzialność

pochwalić. Jako że wydrążenie
dostępu do początku przekopu
w zakładzie ČSA okazało
się zadaniem trudniejszym
niż przewidywano,
górnicy opracowują
bardziej wymagające
konstrukcje w sekcjach
wielkopowierzchniowych, jak
na przykład komory w kształcie
krzyża.
OKD wiąże duże nadzieje
z projektem chodnika. Tunel
ma powstać do końca 2012
roku, w pierwszej połowie
2013 r. trafi tam niezbędny
sprzęt, a od połowy 2013 r.
ma on wejść do użytku. „Było
to dla nas duże wyzwanie,
ale z uwagi na zróżnicowany
poziom zakładów przeróbczych
w regionie oraz determinację
płynącą z dotychczasowego
rozwoju i zmieniające
się wielkości produkcji w
poszczególnych zakładach,
realizacja przekopu spowoduje
znaczącą poprawę efektywności
naszych zakładów przeróbczych,
przepływu ludzi, materiałów
i wydobytego węgla. Dzięki
niemu będziemy mogli
osiągnąć korzyści z synergii
w wielu innych dziedzinach.
Chodzi nam ni mniej, ni więcej
tylko o obniżenie kosztów” –
konkluduje Golasowski.
Marek Síbrt,
marek.sibrt@okd.cz

Profil autora
Marek Síbrt ukończył filozofię
na Uniwersytecie w Ostrawie. Pracował
jako analityk mediów dla InnoVatio oraz
Media Tenor, gdzie odpowiadał za audyty
komunikacji z kluczowymi klientami w
tym czeskich kolei (České dráhy), Vodafone
i T-Mobile. Wdrożył projekty mające na celu
monitorowanie przestrzegania standardów
jakościowych oraz uregulowań prawnych
odnoszących się do pracy dziennikarzy czeskiej telewizji (Česká
televize) i radia (Český rozhlas), TV Nova i telewizji słowackiej STV.
Marek wykładał komunikację w środkach masowego przekazu
oraz socjologię na kilkunastu uczelniach. W OKD pełni funkcję
doradcy ds. PR oraz menedżera projektów.
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Uszlachetniamy czarne
złoto – produkujemy koks
Jazda samochodem, pociągiem czy rowerem, gra w tenisa lub golfa,
czy też zjazd ze stoku na nowoczesnych nartach wykonanych z włókien
węglowych – to wszystko nie byłoby możliwe bez węgla. Niewielu ludzi
zdaje sobie sprawę, że w procesie koksowania węgla powstaje nie tylko
koks, ale również wiele innych produktów ubocznych używanych do
produkcji wielu rzeczy codziennego użytku. W jaki sposób węgiel zmienia
się w koks? Jak, gdzie i kiedy ludzie zaczęli przetwarzać węgiel w koks?
No i czy w ogóle możliwe jest zastąpienie koksu i powstałych w procesie
koksowania chemicznych produktów ubocznych w przemyśle stalowym,
hutniczym i chemicznym przez jakiś inny surowiec?
Rosnący niedobór drewna
opałowego spowodował,
że już w XVI wieku ludzie
zaczęli poddawać węgiel
obróbce termicznej w celu
wyeliminowania lotnych
elementów gazowych.
Pierwszy patent na przeróbkę
węgla, nazywający nową
metodę „koksowaniem”,
został przyznany w Anglii w
1568 r. W 1590 r. wydana
została pierwsza koncesja
na „oczyszczanie węgla
i uwalnianie go od ohydnego
zapachu”, czego dokonywano
w prymitywnych piecach
do wypalania drewna. „Ta
zasada pozostała niezmienna
do dzisiaj. Koksowanie można
po prostu zdefiniować jako
pozbywanie się z węgla
substancji lotnych. Powstały
koks składa się już tylko
z węgla, nieznacznej ilości
popiołu oraz zawartości
związków lotnych
na poziomie maksymalnie
1 procenta” – wyjaśnił
Petr Mokroš, wicedyrektor
ds. produkcji w należącej
do NWR koksowni OKK
Koksovny.

Wycieczka w głąb historii
koksownictwa na terenie
Czech
Począwszy od XVI wieku
niedobór drewna opałowego
wykorzystywanego w
hutnictwie żelaza stał się czymś
nagminnym w całej Europie,
również na terenie ówczesnych
Czech. Odsiarczanie
węgla w piecach zostało
zapoczątkowane na terenie
Czech za panowania Rudolfa
II Habsburga na przełomie XVI
i XVII wieku. Od końca XVIII
wieku podejmowano kolejne,
choć nie zawsze pomyślne  
próby wypalania koksu w
piecach.
Początek XIX wieku to
dynamiczny rozwój wydobycia
węgla i produkcji żelaza.
Budowa pierwszego wielkiego
pieca hutniczego, w którym
paliwem i reduktorem był
koks, została rozpoczęta w
1830 roku w miejscowości
Witkowice – będącej dzisiaj
dzielnicą Ostrawy. Po ośmiu
latach piec został oddany
do użytku. Kiedy w 1843

roku rodzina Rothschildów
nabyła hutę Witkowice,
umowa zakupu wymieniała
26 pieców koksowniczych
angielskiego typu (jeden taki
dawny piec koksowniczy można
porównać do jednej komory
we współczesnych piecach
koksowniczych).
W ostrawskiej części zagłębia
węglowego piece koksownicze
były zazwyczaj usytuowane
bezpośrednio przy kopalniach
po to, by na bieżąco  sprostać
zamówieniom. Budowa
Kolei Północnej Cesarza
Austro-Węgier Ferdynanda,
w tym jej głównego odcinka
Wiedeń – Ostrawa, oddanego
do użytku w 1847 roku, miała
kluczowy wpływ na rozwój
przemysłu metalurgicznego
i koksowniczego w tym rejonie.
Jako że przez pewien czas koks
był najchętniej stosowanym
paliwem dla lokomotyw
parowych, piece koksownicze
powstawały przy każdej dużej
stacji kolejowej.
W tym czasie wszystkie
czynności przy piecach
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Po wypchnięciu z komory koksowniczej koks jest schładzany wodą do temperatury około 100 °C i trafia na
zrzutnię, gdzie stygnie i traci resztę wody.

koksowniczych były
wykonywane ręcznie i wymagały
znacznej siły. Piece budowano
z wypalanych cegieł a elementy
wystawione na bezpośrednie
działanie wysokich temperatur
z materiałów ogniotrwałych
(cegieł ogniotrwałych).
„Zagłębie karwińsko-ostrawskie
zaopatrywało w koks całe
Austro-Węgry. Możemy
powiedzieć, że rolę taką
pełni również w przypadku
Czech. Nie ma innych pieców
koksowniczych poza tymi  w
regionie śląsko-morawskim.
Własne koksownie mają
również potentaci na rynku
stali, tacy jak ArcelorMittal
oraz Třinecké železárny, ale
w odróżnieniu od naszych
koksowni, produkujących
i sprzedających koks odbiorcom
końcowym, wyprodukowany
przez nich koks trafia do ich
własnych wielkich pieców,
gdzie służy jako reduktor w
procesie produkcji stali” –
powiedział Mokroš. Początkowo
produkowany był tylko jeden
rodzaj koksu, ale w tej chwili
produkuje się kilka typów.

Podstawy produkcji
koksu w Monarchii
Austro-Węgierskiej
W miarę rozwoju koksowni
rosły proporcje w jakich
wydobywany węgiel był
przetwarzany w koks. W roku
1882 stanowił on 13 procent
całego wydobycia węgla,
ale do roku 1917  wzrósł już
do 38 procent. Na przełomie
XIX i XX wieku ostrawskokarwiński region węglowy
mógł pochwalić się ponad
830 piecami koksowniczymi,
które w roku 1900 wytworzyły
ponad 1,1 mln ton koksu.

koksowniczych i zatrudniały
ponad 4300 pracowników.
Poprzednik obecnego zakładu
koksowniczego Svoboda
powstał w 1908 roku pod nazwą
Franciszek (František). Kolej
Północna Cesarza Ferdynanda
nabyła zakład w 1911 roku.
W 1917 roku wytwarzał
505,5 tys. ton koksu. Ten sam
zakład Svoboda należy dzisiaj
do OKK Koksovny, jedynego
niezależnego producenta koksu
w Republice Czeskiej, gdyż nie
produkuje koksu na użytek
własny ale sprzedaje go  
odbiorcom zewnętrznym.

O nowej baterii koksowniczej
w OKK Koksovny pisaliśmy
w Open Mine 2/2011
Popyt na koks rósł w szybkim
tempie: w roku 1917
koksownie zagłębia ostrawskokarwińskiego wyprodukowały
ponad 2,5 mln ton węgla,
liczyły ponad 2000 komór

Różne rodzaje węgla,
lepsza jakość koksu
Zacznijmy od tego, że nie
sposób wyprodukować wysokiej
jakości koksu tylko z jednego

odpowiedzialność

gatunku węgla. „W branży
koksotwórczej stosuje się
zasadę odwrotnej proporcji.
Dla przykładu, do produkcji
koksu wysokiej jakości lepiej
użyć ośmiu gatunków średniej
jakości węgla niż trzech
gatunków jakościowego
węgla o bardzo dobrych
parametrach. Węgiel nie ma
stałych właściwości i nigdy
nie jest taki sam, nawet jeśli
pochodzi z różnych części tej
samej kopalni. My  wymagamy,
aby te parametry były stałe.
Dlatego też potrzebujemy tak
wielu różnych rodzajów węgla
o odpowiednich parametrach,
jeżeli tylko jest to możliwe.
Naszym dużym atutem jest
to, że OKD wydobywa węgiel
koksujący w czterech różnych
kopalniach. Dzięki temu
większość używanego przez
nas węgla pochodzi stąd
i importujemy tylko niewielką
potrzebną ilość węgla, np.
z Polski. Często opisywany
przez ekspertów poziom
niezbędnego minimum dla
produkcji wysokiej jakości koksu
to przynajmniej pięć lub sześć
rodzajów węgla” – wyjaśnił pan
Mokroš.
Na podstawie własności
poszczególnych typów węgla
tworzy się mieszankę węglową,  
w której odchylenie wielkości
każdej części składowej
nie może przekroczyć kilku
punktów procentowych. Węgiel
jest następnie rozdrabniany
tak długo aż 90 procent ziaren
ma mniej niż 3 mm średnicy.
Do tego celu używa się wielu
rodzajów młynów węglowych
i rozdrabniarek. Na przykład,
w OKK Koksovny używa się
kruszarek młotowych, w
których młotki swobodnie
obracają się na wirniku. Węgiel
ulega rozdrobnieniu i tylko
odpowiednio zmielone ziarna
mogą wydostać się na zewnątrz
maszyny. W celu zapewnienia
stałej jakości koksu mieszanka
węglowa jest homogenizowana
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i wysyłane klientom. Mniejsze
kawałki trafiają do sortowni
końcowej, gdzie po dokonaniu
klasyfikacji są przejściowo
magazynowane w oddzielnych
zbiornikach a potem wysyłane
do klientów.
Podczas sortowania wstępnego
koks jest sortowany przez
system przesiewaczy
rusztowych lub wibracyjnych.
Koks o mniejszym uziarnieniu
trafia do sortowania
końcowego, gdzie wydzielane
są poszczególne sortymenty:
miał (0-10mm), groszek (10–
20mm), orzech II (20–40mm),
orzech I (40–60mm) i koks
opałowy (60–90mm).

Nowa bateria koksownicza w koksowni Svoboda w Ostrawie, najważniejszy element programu COP 2010,
spełnia najsurowsze normy ochrony środowiska. Od momentu powstania produkuje koks odlewniczy.

przed wejściem do wież
węglowych, które przygotowują
mieszankę wsadową do procesu
koksowania.
Z mieszkanki wsadowej
formowany jest wsad koksowy
o gęstości 1100 kg na metr
sześcienny, który trafia
do komory koksowniczej –
hermetycznie zamkniętej
i połączonej z wydziałem
węglopochodnym w zakładzie
koksowniczym. Wówczas  
rozpoczyna się proces
koksotwórczy.
Każda z komór w zakładzie
koksowniczym ma 3,5 metra
wysokości, 0,5 metra szerokości
i 13–14 metrów długości,
co daje wystarczającą
przestrzeń dla 20 ton wsadu
węglowego. W procesie
koksotwórczym powstaje gaz,
który ogrzewa mieszankę
węglową. 20–30 procent masy
węglowej jest odprowadzane
do wydziału węglopochodnego,
w większości jako gaz
koksowniczy, który jest
następnie wykorzystany
jako paliwo w procesie

koksotwórczym. Na samym
końcu procesu z 20 ton węgla
powstaje 14–16 ton koksu.
„Technicznie czysty
gaz powstały w piecu
koksowniczym, znany także
jako gaz węglowy, jest
pierwszym gazem, jakiego
ludzie używali do oświetlania
i ogrzewania. Z uwagi
na specyficzne warunki
panujące w nieistniejącej
już Czechosłowacji dopiero
w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku zrezygnowano
z wykorzystania gazu
węglowego w gospodarstwach
domowych i zastąpiono go
gazem ziemnym” – przypominał
pan Mokroš.
Koksowanie odbywa się w
temperaturze 1100–1200°C.
Ściany komory koksowniczej
stopniowo nagrzewają masę
węglową, która najpierw traci
wodę a potem, w temperaturze
250–300°C, zaczyna się rozkład
węgla. Kiedy temperatura
dochodzi do 350–400°C węgiel
przechodzi w stan plastyczny
i praktycznie rozpływa się,

szybko uwalniając gazy.
W temperaturze 450–500°C
masa ponownie scala się w
postaci tzw. półkoksu. Kiedy
temperatura przekracza 500°C
odgazowanie wkracza w
finalną fazę, masa węglowa
kurczy się i powstaje koks.
Cały proces trwa do momentu,
kiedy warstwy plastyczne
o grubości 10–30 mm przy
ścianach komory przesuwają
się ku środkowi pieca i łączą
się ze sobą. Temperatura w
środku pieca osiąga wartość
około 950°C. a przy ścianach
komory – nawet 1200°C
W warunkach stworzonych
w OKK Koksowvny cały
proces koksotwórczy trwa
od 32 do 38 godzin. Po tym
czasie koks jest wypychany
z baterii koksowniczych,
schładzany („gaszony”) wodą
do temperatury poniżej 100°C
i trafia na zrzutnię, gdzie przez
kolejne 20 minut stygnie i traci
resztę wody. Po przejściu przez
wstępny rozdział sortymentu
kawałki koksu o uziarnieniu
przekraczającym 70 mm są
od razu ładowane do wagonów

Koks odlewniczy: produkt
o największej wartości
dodanej
Na świecie produkuje się rocznie
ponad 500 milionów ton koksu,
z czego 99 procent stanowi koks
wielkopiecowy (metalurgiczny).
Niezmiernie prosta zasada
działania wielkiego pieca
powoduje, że jest on dotychczas
niezastąpiony w procesie
produkcji żelaza, zarówno
jeśli idzie o koszty jak i wpływ
na środowisko. Z tego względu
zachowa on swoją dominującą
pozycję i nie zostanie niczym
zastąpiony w dającej się
przewidzieć przyszłości.
OKK Koksovny specjalizuje
się w produkcji koksu
odlewniczego,  Roczne
zapotrzebowanie na ten koks
na rynku europejskim oceniane
jest na 1,3–1,5 mln ton. OKK
Koksovny jest zdecydowanie
największym producentem
węgla odlewniczego w Europie:
odpowiada na jedną trzecią
zapotrzebowania w Europie.
Pierwszym z parametrów
odróżniających koks odlewniczy
od metalurgicznego jest
rozmiar ziarna. Grubość
ziarna koksu metalurgicznego
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nie przekracza 90 mm,
podczas gdy grubość ziarna
koksu odlewniczego wynosi
co najmniej 100 mm. Co
więcej, koks metalurgiczny
jest wytwarzany w innych
warunkach (wyższa
temperatura) i z innych
rodzajów węgla, z reguły
o większej zawartości związków
lotnych, co powoduje, że nie
osiąga on frakcji wymaganych
dla koksu odlewniczego.
Koks metalurgiczny odgrywa
coraz mniejszą rolę jako
paliwo i jest przede wszystkim
używany w wielkich piecach
jako reduktor i wykorzystywany  
dla lepszej przepuszczalności
gazów na całej wysokości
wielkiego pieca. Koks
odlewniczy cechuje wyższa
gęstość realna i mniejsza
porowatość. Pełni on również
rolę paliwa, które nie rozpada
się w kontakcie z żeliwem.
Z reguły koks odlewniczy
osiąga na rynku wyższe
ceny niż koks metalurgiczny.
Najwięksi odbiorcy koksu
odlewniczego zużywają
około 50 tys. ton rocznie.
Tak więc budowa własnego
pieca koksowniczego byłaby
nieopłacalna dla odlewni.
Od dawien dawna koks był
transportowany do klientów
koleją. Jednak z biegiem czasu
wiele mniejszych zakładów
przestało wykorzystywać
bocznice kolejowe. Dzisiaj, w
większości przypadków transport
odbywa się przy wykorzystaniu
transportu drogowego
Większość produkowanego
w OKK Koksovny koksu trafia
na eksport, w szczególności
na rynek niemiecki.
Chemiczna strona
produkcji: fabryka
w fabryce
Około 20–30 procent
masy całkowitej węgla

rekultywacja

wykorzystanego jako surowiec
w procesie koksotwórczym
stanowią substancje
lotne. Zanim zostaną one
wykorzystane w przeróżnych
gałęziach przemysłu podlegają
dalszej przeróbce w wydziale
węglopochodnym  w zakładach
koksotwórczych.
Gaz jest najważniejszym
z produktów ubocznych
powstałych w wyniku
przeróbki węgla.
Po uwolnieniu się z węgla jest
on stopniowo oczyszczany
i frakcjonowany w celu
odzyskania amoniaku,
benzenu, związków kwasu
siarkowego (hydrosulphate)
i innych. W taki sposób
oczyszczony gaz z pieca
koksowniczego nie
zanieczyszcza środowiska.
Wszystkie procesy
wykorzystywane w OKK
Koksowny zostały gruntownie
odsiarczone do wartości
50mg na metr sześcienny.
„To dziesięciokrotnie mniej
niż dopuszcza prawo. Ponad
50 procent czystego gazu
koksowniczego stanowi
wodór, który podczas
spalania zamienia się w parę
wodną” – powiedział pan
Mokroš. Podczas spalania gazu
powstaje przede wszystkim
para wodna i CO2.
Gaz koksowniczy jest głównie
używany do ogrzewania baterii
koksowniczych. Nadwyżki gazu
są wykorzystywane do zasilania
ciepłowni.  W przypadku  
OKK Koksovny zasilana jest
ciepłownia, będąca własnością
Dalkia Česká republike a.s.,
która zapewnia ciepło
gospodarstwom domowym
w Ostrawie.
Innym ważnym produktem
ubocznym, którego produkcja
w OKK Koksovny sięga
25 tys. ton rocznie, jest
smoła pogazowa. W wyniku
kolejnych procesów destylacji

ze smoły pogazowej otrzymuje
się różne oleje oraz pak
węglowy, wykorzystywany
do produkcji stali i aluminium.
Sadza, wykorzystywana
do produkcji opon, jest
również otrzymywana ze smoły
pogazowej. Jeszcze innym
ważnym produktem ubocznym  
powstałym wprocesie
koksowania jest surowy
benzen, z którego w procesie
destylacji uzyskuje się czysty
benzen – jeden z głównych
związków wykorzystywanych
w przemyśle chemicznym.
W trakcie oczyszczania
surowego gazu koksowniczego
uzyskuje się amoniak, który
później, już jako saletra
amonowa, służy do nawożenia
w rolnictwie.
Pomimo iż możemy nie
zdawać sobie z tego sprawy,
codziennie korzystamy
z przedmiotów, których nie
byłoby bez węgla i koksu. Koks
jest produktem,  dla którego  
nie mamy dzisiaj alternatywy.
Co więcej, produkcja koksu
nie jest już brudną robotą,
z której pracownicy wracają
do domu w koszulach
pokrytych popiołem,
których nie sposób doprać,
i które nadają się już tylko
do wyrzucenia. Wiosną 2011
roku uzyskano pozwolenia
na budowę nowej baterii
koksowniczej w zakładzie
koksowniczym Svoboda.
Spełnia ona najsurowsze
normy ochrony środowiska
przewidziane prawem.
Poziomy emisji są nieustannie
monitorowane bezpośrednio
w baterii koksowniczej, jej
bliskim sąsiedztwie a także
wokół zakładów OKK Koksovny.
Tak jest w każdej z czterech
baterii koksowniczych zakładu
koksowniczego Svoboda, który
działa w ramach OKK Koksovny
w Ostrawie-Przywóz.

odpowiedzialność

OKK Koksovny
produkuje kilka
rodzajów koksu
Koks odlewniczy
Wykorzystywany w produkcji  
żeliwa i materiałów
izolacyjnych.  Jest wytrzymały,
twardy i odporny na ścieranie.  
Ziarnistość:

<100 mm
70 –130 mm
60 – 90 mm

Koks wielkopiecowy
Wykorzystywany jako
reduktor, materiał opałowy w
wielkich piecach oraz materiał
nośny i wypełniający.
Ziarnistość:

40 – 90 mm
25 –90 mm

Koks opałowy
Paliwo przyjazne dla
środowiska
Mieszanka
opałowa:
Orzech 1:
Orzech 2:

< 40 mm
40 – 60 mm
20 – 40 mm

Koks przemysłowy
Groszek:
Pył:

10 – 20 mm
0 – 10 mm

Produkty
koksochemiczne
gaz koksowy, smoła, benzol,
siarczan amonu, siarka
(w formie płynnej i stałej).

Marek Síbrt,
marek.sibrt@okd.cz
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Chiński rynek węgla
Trwający nieprzerwanie od 20 lat wzrost gospodarczy Chin oraz gwałtowny wpływ
tego wzrostu na prawie wszystkie sfery światowego handlu i produkcji przemysłowej
leżą u źródła dynamicznych zmian na rynku węgla. Wpływ ten jest obecnie tak
duży, że wszystkie znaczące kompanie wydobywcze świata planują swój wzrost
i rozwój prawie wyłącznie w oparciu o prognozy wzrostu gospodarczego Chin.

Dzięki rozległym złożom
kraj ten wytwarza w ciągu
roku 3,1 mld ton węgla
(2010 r.), co w porównaniu
z jakimkolwiek innym krajem
jest ilością gigantyczną. Dla
przykładu udział Chin w
światowej produkcji węgla
jest niemal czterokrotnie
większy od udziału Arabii
Saudyjskiej w produkcji ropy
naftowej. Główne złoża węgla
położone są na odległej północy
i północnym zachodzie kraju,
a główne miasta i regiony
przemysłowe – w rejonie
nadbrzeżnym, co znacznie
wydłuża drogi zaopatrzeniowe:
60% chińskiego węgla
przemierza zazwyczaj ponad
550 km.
Pomimo, iż warunki wydobycia
węgla uległy znaczącej
poprawie w ostatnich latach,
liczba ofiar wciąż pozostaje
bardzo wysoka: ponad 2400
przypadków śmiertelnych

odnotowano tylko w 2010
roku. Mając na uwadze
standardy bezpieczeństwa
oraz ogólną wydajność,
rząd chiński zdecydował się
na systematyczne zamykanie
pomniejszych kopalń. Zgodnie
z oficjalnymi doniesieniami
do dzisiaj zamkniętych
zostało 1693 małych kopalń
o całkowitej zdolności
produkcyjnej około 155 mln
ton a liczba małych kopalń
o rocznej produkcji poniżej
300 tysięcy ton spadła poniżej
10 tysięcy.
Chiny są nie tylko głównym
producentem, ale także – dzięki
niesamowitemu rozwojowi
w ciągu ostatnich 10 lat –
największym światowym
odbiorcą węgla. Tylko w
latach 2005-2010 chińskie
zapotrzebowanie na węgiel
wzrosło o 50% na skutek
wzrostu produkcji energii
elektrycznej oraz przemysłu
ciężkiego. Obecnie Chiny

odpowiadają za prawie
połowę światowego zużycia
węgla – dwukrotnie więcej,
niż zapotrzebowanie Stanów
Zjednoczonych na ekwiwalent
ropy. Sama tylko wielkość
chińskiego rynku powoduje, że
jakiekolwiek dysproporcje w
produkcji i popycie na węgiel
mogą w znaczący sposób
wpłynąć na światowy rynek
węgla a nawet niewielka
nierównowaga pomiędzy
krajowym popytem i podażą
węgla może skutkować silnymi,
ogólnoświatowymi zmianami
cen, przepływów handlowych
czy stopnia wykorzystania
dostaw.
Do takiej nierównowagi
doszło w 2009 r., kiedy
z eksportera netto Chiny stały
się drugim co do wielkości
importerem netto węgla
na świecie. W 2010 r. import
wyniósł 177 mln ton. Ma on
osiągnąć podobną wielkość
w 2011 r. Zwiększony popyt

Produkcja stali
700
600
w milionach ton

Trwający nieprzerwanie
od 20 lat wzrost gospodarczy
Chin oraz gwałtowny wpływ
tego wzrostu na prawie
wszystkie sfery światowego
handlu i produkcji
przemysłowej leżą u źródła
dynamicznych zmian na rynku
węgla. Wpływ ten jest obecnie
tak duży, że wszystkie znaczące
kompanie wydobywcze świata
planują swój wzrost i rozwój
prawie wyłącznie w oparciu
o prognozy wzrostu
gospodarczego Chin.
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Rosja
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Północ kraju to główny rejon wydobycia węgla. Jest on transportowany w rejony przemysłowe przeciążonymi
liniami kolejowymi wzdłuż wybrzeża.

na import był zaspokajany
przede wszystkim przez
Indonezję i Australię a także
do pewnego stopnia przez
Republikę Południowej Afryki,
Rosję i Mongolię, ale jako że
azjatyccy dostawcy nie są w
stanie nadążyć za rosnącym
zapotrzebowaniem z Chin,

od 2010 r. nawet kolumbijski
węgiel energetyczny trafia
do chińskich odbiorców.
Odbiorcami większości
węgla na chińskim rynku są
elektrownie węglowe, które
wytwarzają 80% energii
elektrycznej kraju. Istnieje
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również duże zapotrzebowanie
na węgiel koksujący ze strony
rozwijającego się wciąż
przemysłu: obecnie Chiny
odpowiadają za ponad połowę
światowej produkcji stali. W
miarę rozwoju chińskie huty
stali potrzebują surowca
o coraz lepszej jakości a krajowy
węgiel koksujący jest uważany
za gorszej jakości. Prowadzi to
do coraz większej zależności
od importu węgla koksującego
przede wszystkim z Australii
oraz Mongolii. W tym
ostatnim kraju planowany
jest w najbliższej przyszłości
znaczny wzrost wydobycia ze
względu na powzięte nowe
inwestycje oraz powstające
projekty infrastrukturalne. Duże
odległości pomiędzy chińskimi
kopalniami a położonymi w
części nadbrzeżnej hutami

stali są również czynnikiem
sprzyjającym importowi drogą
morską – szczególnie że
transport morski z Australii jest
często tańszy od transportu
zatłoczonymi krajowymi
drogami kolejowymi.
Rosnące zapotrzebowanie
na węgiel będzie stanowić nie
lada wyzwanie dla chińskiego
rynku węgla w nadchodzących
latach. Sprostanie
międzynarodowym standardom
wydobycia i poprawa
bezpieczeństwa górników
wymusi rozwój nowych i dalszą
konsolidację obecnych kopalń.
Niezbędna będzie rozbudowa
i poprawa zatłoczonej krajowej
sieci transportowej w celu
dostarczenia dodatkowych ilości
węgla z centrów produkcyjnych
do odbiorców. Jednak nawet
znaczne zwiększenie wydobycia
krajowego nie powstrzyma
wzrostu zapotrzebowania
na węgiel z importu, co
będzie się przekładać na coraz
większy wpływ Kraju Środka
na międzynarodowy rynek
węgla.
Stephen Hough,
shough@nwrgroup.eu

Autor jest absolwentem
University College Dublin
w Irlandii oraz Rotterdam
School of Management
Erasmus University w
Holandii w zakresie
ekonomii, finansów
i zarządzania. Pracował
w Bank of Scotland
w Irlandii oraz jako
konsultant w Capgemini
w Utrechcie. Obecnie pełni
funkcję analityka rynku
w New World Resources
w Amsterdamie.
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Czy Europa potrzebuje własnej polityki
w zakresie zasobów mineralnych?
W listopadzie 2008 roku wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günter Verheugen
przedstawił „Inicjatywę na rzecz surowców”. Dokument podkreślał, jak ważny dla
europejskiego przemysłu jest dostęp do surowców mineralnych.
– politykę ograniczania
produkcji krajowej na rzecz
bezwarunkowego uzależnienia
od importu surowców spoza
Europy. Głębokie zmiany jakie w
tym czasie zaszły na światowych
rynkach surowców w
wyniku modernizacji krajów
rozwijających się, takich jak
Chiny, Indie, Indonezja, Brazylia
i Wietnam, przyczyniły się
do konieczności ponownej
oceny obecnej strategii.

Główna siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli
(Budynek Berlaymont).

To nieco spóźniona odpowiedź
Europy na aktywną politykę
surowcową prowadzoną
z powodzeniem przez Japonię
i Koreę Południową od 40 lat.
Pomimo że społeczeństwo
czeskie ma ograniczone zaufanie
do „europejskich” inicjatyw
i dokumentów, nowa strategia
zasługuje na uwagę, gdyż jak
na standardy europejskie jest
dość postępowa. “Inicjatywa
na rzecz surowców” została
opracowana przez ekspertów
pod nadzorem komisarza
Verheugena we współpracy
z grupą roboczą oraz grupą
ekspercką ds. zaopatrzenia
surowcowego, w skład której
wchodzili także eksperci z Czech.
Przedstawiona strategia opiera
się na trzech filarach:
1) maksymalnym wykorzystaniu
złóż krajowych (europejskich),
w tym dokładnym oszacowaniu
potencjału europejskich złóż
mineralnych przy użyciu

nowoczesnych metod
badawczych,
2) wdrożeniu aktywnej polityki
surowcowej, tj. ustanowieniu
wzajemnie korzystnych
stosunków gospodarczych
z krajami zasobnymi w minerały
i "nie zajętymi" jeszcze przez
globalnych graczy
3) zastosowaniu materiałowo
i surowcowo oszczędnych
technologii, szerszym
zastosowaniu recyklingu
oraz powszechnym nacisku
na oszczędne gospodarowanie
zasobami naturalnymi.
Maksymalne wykorzystanie
złóż krajowych jest najlepszym
sposobem na poprawę
bezpieczeństwa energetycznego
i surowcowego danego państwa.
Państwa Europy Środkowej
znajdują się niewątpliwie
w uprzywilejowanej pozycji
względem wielu zachodnich
sąsiadów, gdyż przez ostatnią
dekadę lub dwie stosowały –
obecnie uważaną za błędną

Publikacja inicjatywy
Verheugena przyczyniła
się do wsparcia czynników
oficjalnych dla takiej ponownej
oceny. Sam dokument jest
obecnie rozwijany choćby w
celu identyfikacji surowców
strategicznie ważnych dla Unii
Europejskiej.
Wedle założeń drugiego
filaru strategii Verheugena
państwa członkowskie UE
powinny również prowadzić
aktywną politykę surowcową.
W przypadku Słowacji i Czech
byłyby to przede wszystkim:
kraje bałkańskie, kraje byłego
Związku Radzieckiego,
Mongolia, Wietnam, Kambodża,
Laos oraz niektóre kraje Afryki
i Ameryki Łacińskiej. Idealną
platformą dla takiej "miękkiej
dyplomacji" są projekty rozwoju
i współpracy.
Równie ważny jest trzeci filar
inicjatywy Verheugena. Wzywa
on państwa członkowskie
do jak najefektywniejszego
wykorzystywania surowców
mineralnych, wspierania
technologii oszczędnych

materiałowo oraz do wspierania
w miarę możliwości recyklingu
i wykorzystania surowców
wtórnych.
Stworzenie inspirującej
„Inicjatywy na rzecz surowców”
na tle głębokich zmian
strukturalnych zachodzących
na rynkach surowców, stało
się impulsem do uaktualnienia
polityki surowcowej Republiki
Czeskiej, która zgodnie
z oświadczeniami czeskiego
rządu powinna zawierać
główne zasady strategii
europejskiej.
Dr Pavel Kavina
Dyrektor Departamentu Zasobów
i Bezpieczeństwa Energetycznego,
Ministerstwo Przemysłu i Handlu
Republiki Czeskiej.

Dr Pavel Kavina jest
absolwentem Uniwersytetu
Karola w Pradze, specjalizuje
się w geologii i złożach
geochemicznych. Pracę
doktorską z ekonomii
zasobów mineralnych obronił
na Wydziale Górnictwa
i Geologii VSB‑Uniwersytetu
Technicznego w Ostrawie.
W latach 1997–2004
pracował jako analityk ds.
zasobów mineralnych dla
Geofond, Czeskiej Służby
Geologicznej. Od 2004 roku
pracuje w Ministerstwie
Przemysłu i Handlu
Republiki Czeskiej, gdzie jest  
dyrektorem Departamentu
Zasobów i Bezpieczeństwa
Energetycznego.
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Woda jest nieodzowna dla naszego
życia i górnictwa węgla kamiennego
Wydobycie węgla metodą głębinową jest wymagające pod
względem zużycia wody. Dlatego my, w OKD, odpowiadamy
za jakość wody wypuszczanej z powrotem do środowiska.

OKD realizuje liczne działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody, wynikającego z potrzeb górnictwa
węgla kamiennego.

To dlatego spółka przywiązuje
wagę do rygorystycznego
przestrzegania regulacji  
dotyczących wykorzystania,  
recyklingu, a na końcu
wypuszczania wody
do środowiska.  Ścisłe zasady
wewnętrzne zapobiegają
wyrządzeniu szkody środowisku
i zasobom naturalnym. Czy
zatem jest zaskoczeniem, że w
2011 roku połowa wody użytej
w procesach technologicznych
pochodziła z recyklingu?
OKD pobiera wodę z kilkunastu
źródeł  i wypuszcza
do środowiska oraz dróg
wodnych kilkanaście typów
wody. W celu pobierania
nieuzdatnianej wody
do celów technologicznych
OKD  zbudowała pompownię
poniżej zapory na zbiorniku
Těrlická, skąd woda jest

przepompowywana
do zbiorników akumulacyjnych,
a później do kopalń w regionie
miasta Karwina poprzez
liczący 50 km długości system
rurociągów. Kopalnia Paskov
w rejonie Frydek-Místek jest
zaopatrywana ze zbiorników
akumulacyjnych Kuboň
I, II i III oraz dodatkowo
wodą ze zbiornika wodnego
Olešná. „Źródła te zapewniają
nam nieoczyszczoną
wodę technologiczną
pierwszego stopnia czystości
do kwalifikacji węgla w
zakładach przeróbki, do  
usunięcia popiołu lotnego
w kopalniach lub też –
po uzdatnieniu w naszych
stacjach uzdatniania wody  –
wodę użytkową stosowaną w
procesie natryskiwania węgla
i systemach klimatyzacyjnych
w kopalniach" –  powiedziała

Irena Filipcová, specjalistka ds.
gospodarki wodą w OKD.
Przy wszystkich kopalniach OKD
działają zakłady przetwórcze,
gdzie surowy węgiel przechodzi
skomplikowany proces
wzbogacenia zanim zostanie
załadowany do wagonów,
z których trafia do klienta.
Przeróbka węgla jest bardzo
wymagająca pod względem
zużycia wody. "Woda stanowi
niezbędny składnik w
procesie kwalifikacji węgla,
sortowaniu węgla na drobnoi gruboziarniste frakcje oraz w
oddzieleniu najdrobniejszych
cząstek węgla od odpadów
górniczych w urządzeniach
separacyjnych, łaźniach
i prasach filtracyjnych" –  
powiedziała pani Filipcová.
Zużyta woda jest potem
oczyszczana w separatorach

magnetycznych, gdzie usuwa
się magnetyt używany
do wytworzenia ciężkiej
cieczy oddzielającej węgiel
od odpadów górniczych.
Woda pozbawiona magnetytu
jest następnie ponownie
wykorzystywana w procesie
wzbogacania węgla albo
przechodzi przez system
zbiorników osadowych w
pobliżu kopalni. „Każda
kopalnia posiada system
zbiorników osadowych lub
rząpy. W skład owego systemu
wchodzą wielkie zbiorniki,
w których cząstki stałe, w
tym odpady górnicze i miał
węglowy, osadzają się w
wodzie na dnie zbiorników”
– powiedziała pani Filipcová.
Zawsze kilkanaście zbiorników
osadowych stopniowo wypełnia
się wodą z kopalni. Woda
z pierwszego zbiornika przelewa
się do następnego przez
system przelewowy, pobór lub
filtrowanie. To samo ma miejsce
pomiędzy drugim i trzecim
zbiornikiem, w którym zbiera
się uzdatniana woda drugiego
stopnia jakości. Tak uzdatniona
woda trafia do zakładów
przeróbczych z przepompowni
wbudowanej w zbiornik
osadowy, po czym może być
ponownie wykorzystana w
procesie wzbogacania węgla.
„Przynosi to korzyści zarówno
nam, jak i środowisku. Nie
musimy płacić za wodę
niezbędną dla procesów
technologicznych jak i chronimy
przyrodę starając się recyklować
wodę” –  powiedziała pani
Filipcová. Nadmiar wody ze
zbiorników osadowych jest
uwalniany za odpowiednią
opłatą do systemu ściekowego.
Marek Síbrt,
marek.sibrt@okd.cz
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Kto jest interesariuszem?
Wielu ludzi ma na codzień wpływ na nas a my na nich. Czasem pozytywny, czasem
negatywny, bezpośrednio wywierany na jednych a pośrednio na innych. Nikt przecież
nie żyje sam dla siebie. Żyjemy w stałych i dynamicznych związkach z innymi ludźmi.
I tak to, co liczy się dla każdego z nas, ma znaczenie w świecie biznesu.
do stałych kontaktów, w tym
na przykład do wewnętrznych
relacji w ramach struktury
naszej grupy czy kontaktów
z rozlicznymi grupami
interesów. Kontakty te są
uwarunkowane geograficzne
i w zależności od danej
grupy mogą mieć miejsce
na poziomie lokalnym (gmina
lub powiat), krajowym (Urząd
Górniczy, Wyższy Urząd
Górniczy, ministerstwa) lub
ponadnarodowym (inwestorzy).

NWR aktywnie współpracuje z lokalnymi społecznościami na
obszarach, w których działa i planuje rozszerzenie swojej działalności.

NWR prowadzi działalność
w kraju morawsko-śląskim
poprzez spółki zależne OKD
oraz OKK Koksovny. Po drugiej
stronie granicy NWR Karbonia
prowadzi projekty rozwojowe
Dębieńsko i Morcinek. „Tak
jak każda firma NWR jest
w kontakcie z podmiotami,
na które wywiera wpływ
poprzez swoją działalność
i które również wpływają na nią
samą oraz na jej filie. Nabiera
to szczególnego znaczenia
w obliczu tego, że OKD daje
zatrudnienie ponad 11 tysiącom
ludzi w kraju morawsko-śląskim
i jest  największym pracodawcą
w regionie” - wyjaśnił
menedżer ds. zrównoważonego
rozwoju NWR, Tomáš Rak.
Interesariusz to ktoś, kto…
W języku polskim istnieje
określenie „interesariusz”
określające grupę ludzi
związanych z danym projektem.
Węgiel na północnych

Morawach i Śląsku wydobywa
się od ponad dwustu lat.
Niemal w każdej rodzinie ktoś
pracował, pracuje lub będzie
pracować w zawodzie lub
zakładzie pracy związanym
z wydobyciem węgla. To czyni
ze społeczności lokalnej żyjącej
w zasięgu działalności NWR
jej ważnych interesariuszy.
Ponieważ wydobycie węgla
i produkcja węgla koksującego
podlegają ścisłym regulacjom
prawnym, do grona ważnych
interesariuszy należą organy
administracji rządowej
na szczeblu centralnym
i terenowym, np. Urząd
Górniczy (w Polsce - Wyższy
Urząd Górniczy), Ministerstwo
Przemysłu i Handlu (w Polsce –
Ministerstwo Gospodarki)
a także właściwe urzędy,
znajdujące się na obszarze
działalności NWR.
Jako że relacje
z interesariuszami nieustannie
zmieniają się, w NWR
przywiązujemy dużą wagę

„Pieniądze są tylko
na pierwszym miejscu"
Jak silne jest oddziaływanie
NWR na poszczególne grupy?
I jak silny jest wpływ w
przypadku grupy mającej inne
cele? W jakich dziedzinach ten
wpływ jest największy? Czy
niektórzy interesariusze mogą
mieć obawy lub wątpliwości
dotyczące zachowania NWR
w pewnych dziedzinach?
"Wszystkie te pytania są istotne.
Przeprowadzone analizy
potwierdziły po raz kolejny
prawdziwość stwierdzenia
– „pieniądze są tylko
na pierwszym miejscu”.
Najczęściej wymieniana
obawa dotyczyła sytuacji
finansowej Spółki. "Oczywiście,
możliwość pogorszenia się
sytuacji finansowej daje
powody do obaw. Mówimy
o płacach pracowników,
darowiznach na rzecz
wspieranych organizacji,
gmin i powiatów, jak również
o podatkach i opłatach
trafiających do skarbu państwa
i do budżetów samorządów
lokalnych" - wyjaśnił Rak.

Bezpieczeństwo jest
priorytetem
Górnictwo głębinowe jest
często kojarzone z ryzykiem
wypadków i ciężkimi
warunkami pracy. W NWR
mamy świadomość, że
bezpieczeństwo i warunki
pracy są w powszechnym
odczuciu kwestiami niezwykle
drażliwymi. Potwierdzają to
przeprowadzone przez nas
analizy.
„Zdrowie i życie ludzkie jest
naszym najważniejszym
priorytetem. Nieustanna
poprawa bezpieczeństwa jest
w centrum naszych działań.
Liczba wypadków w kopalniach
na przestrzeni wielu lat maleje.
W ostatnich latach w ramach
programu BEZPIECZEŃSTWO
2000 wszyscy górnicy
zostali wyposażeni w
nowoczesny sprzęt ochronny
o wartości poł miliarda
czeskich koron. Zachęcamy
naszych pracowników
do odpowiedzialnego
i bezpiecznego zachowania
w miejscu pracy poprzez
konkursy, wypłacane dodatki
i regularne kampanie
informacyjne” – powiedział Rak.
Niebawem opublikowany
zostanie wyczerpujący
raport na temat działań
interesariuszy – „Raport
na temat zrównoważonego
rozwoju NWR za rok 2011”.
Raport ukaże się w drugim
kwartale bieżącego roku
w trzech językach: polskim,
czeskim i angielskim.
Marek Síbrt,
marek.sibrt@okd.cz
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Fundacja OKD nagradza projekty
Już trzeci raz Fundacja OKD wyróżniła najlepsze ze wspieranych projektów non-profit.
W gronie zwycięzców znalazły się organizacje prowadzące warsztaty pracy chronionej
dla osób niepełnosprawnych, jak i te, które pomagały młodzieży z domów dziecka
wejść w dorosłość i organizowały festiwale muzyczne.
Nagrody Fundacji
OKD za 2011 rok
Na rzecz zdrowia
Organizacja: Letni Dom, Praga
Projekt: Pomoc wychowankom
domu dziecka
Na rzecz rozrywki
Organizacja: Inicjatywa
Dokořán (Na oścież), Karwina
Projekt: Festiwal Dokořán

Podczas uroczystości, przedstawiciele organizacji otrzymali nagrody od przedstawicieli Fundacji OKD i jej
założyciela – spółki OKD.

Fundacja OKD jest największą
prywatną fundacją korporacyjną
w Czechach oraz liderem wśród
organizacji non-profit na terenie
Północnych Moraw. "Pieniądze
otrzymane od OKD i innych
sponsorów są zamieniane
na dobre uczynki przez
różne organizacje non-profit
działające w naszym regionie i w
całym kraju. Uważam za bardzo
ważne, aby je docenić, chociażby
przez te symboliczne nagrody,
ponieważ ludzie zaangażowani
pracują za darmo lub za
minimalne wynagrodzenie,
dając szczęście i pomagając tym,
którzy mieli mniej szczęścia,
a teraz potrzebują pomocy
innych” - powiedziała na
uroczystej gali w listopadzie
2011 roku Petra Mašínová,
prezes zarządu Fundacji OKD.
Nagrody za rok 2011 były
bardzo zróżnicowane po

części w wyniku odzewu
społecznemu. "Szkoda byłoby,
gdyby zeszłoroczne osiągnięcia
przeszły do historii. Ponieważ
organizacje non-profit i gminy
realizują rozmaite projekty na
rzecz ludzi potrzebujących, w
tym roku poprosiliśmy ludzi
o wybranie najlepszych z nich"
- powiedział Jiří Suchanek,
dyrektor Fundacji OKD.
Cechą charakterystyczną
nagród Fundacji OKD jest
wyróżnienie mediów za pomoc
w propagowaniu działalności
organizacji non-profit
i zajmowanie się tematyką
społecznej odpowiedzialności
biznesu. Nagroda za Wyczyn
Medialny Roku została
przyznana redaktorowi
tygodnika „Profit”, Daliborowi
Dostálowi za cykl artykułów
ukazujących działalność
fundacji korporacyjnych.

Inauguracyjną nagrodę za
Pozytywny Przekaz otrzymała
dziennikarka ogólnokrajowego
dziennika MF Dnes, Ivana
Karásková.
Nagrodę w kategorii
Osobowość Roku Fundacja
OKD przyznała Česlavowi
Santariusowi, entuzjaście
działalności charytatywnej
i profesjonaliście, który
20 lat temu rozpoczął od
podstaw budowę organizacji
charytatywnej Śląska
Diakonia. Dziś, w momencie
jego przejścia na emeryturę
organizacja zapewnia 95
rodzajów pomocy społecznej
dla ponad 6000 beneficjentów,
stając się wzorem dla
podobnych organizacji w
Czechach i poza jej granicami.
Vladislav Sobol,
vladislav.sobol@okd.cz

Na rzecz przyszłości
Organizacja:
Organizacja
im. Św. Aleksandra, Ostrawa
Projekt: Wykorzystanie
budynku administracyjnego
dla celów społecznych
Na rzecz Europy
Organizacja: Centrum
Matki i Dziecka Krůček
(Kroczek), Świtawy
Projekt: Przygotowanie
projektu Partnerstwo Pokoleń
Wyczyn Medialny Roku
Nagroda przyznana:
Red. Dalibor Dostál
Osiągnięcie: Artykuły o
fundacjach korporacyjnych
Pozytywny Przekaz Roku
Nagroda przyznana:
Red. Ivana Karásková, MF
DNES
Osiągnięcie: Artykuł o
czasopismie dla dzieci, które
otrzymało wsparcie od
sponsorów
Osobowość Roku
Nagroda przyznana:
Česlav Santarius
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